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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو سمـ كعمى آلو
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 بيف كميات العمكـ في المممكة .كتضػػـ الكمية كككبةن مػػف
أعضاء ىيئػػة التدريػػس المتميزيف عمميان كبحثيان ،كنخبة مف العامميف المتميزيف الذيػػف يسػ ِّػخركف طاقاتيػػـ لخدمػػة
العممية التعميمية لتخريج أجياؿ فتية تمتمؾ المعارؼ الحديثة الميارات الآلزمة لخدمة برامج التنمية الكطنية .كما
تقدـ الكمية أبحاثان في مجاؿ العمكـ األساسية التي تؤسس لتقدـ اإلنسانية كفي مجاؿ العمكـ التطبيقية التي تتكجو
نتائجيا لخدمة المجتمع المحمي خاصة 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 األكاديمي 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 التكنكلكجيػػا 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 1437-1436ىػ ليككف مرجعان يعكس التزاميا بالتميز
كاصرارىا عمى التفكؽ آممة أف تظؿ النكاة الحقيقية لمتقدـ العممي في جامعة جازاف .كباهلل التكفيؽ

عميد كمية العموم المكمف

د.زراق بن عيسى الفيفي
4

نشأة الكميـة
أ ِ
ُنشَئت كمية العمكـ تابعة لجامعة الممؾ عبدالعزيز في
جازاف في الفصؿ األكؿ مف العاـ الجامعي  1427/1426ىػ ،كبدأت الدراسة فييا بقسمي الرياضيات كالفيزياء ،ثـ تـ
1426/4/30ىػ ثـ أفتتحت فعمينا في أحضاف جامعة

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 في التخصص المحدد.

رؤية الكميــة
أف تككف في مقدمة كميات العمكـ العربية كالعالمية.

رسالة الكمية
متميزيف في العمكـ األساسية عمى مستك ٍ
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.

أىداف الكمية
 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 يمكنيػـ مف اكتشاؼ أبعػاد قدراتيػـ كمعارفيػػـ.
 تدريب الطبلب في المختبرات الستيعاب أحدث تقنيات العصر.
 تأىيػؿ الطبلب تأىيػبلن متميػ انز لتأميػف مستقبميػـ الميني.
 مسان ػ ػػدة م اركػػز البح ػػكث كالصناعػ ػػة.

5

الييكل التنظيمي لمكمية
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مجمس الكمية لمعام الجامعي 1437/1436ىـ
م

االســــم

الصفـــــة

1

د .زراق بن عيســـى الفــــــيفي

عميد الكمية المكمف  -عميد الدراسات العميا

2

د .عبد اهلل بن يحيى الحسين

وكــــــــــــــــــــــــيل الجـــــــــــــــــــــــــامعة

3

أ.د .عمـي بن أحمــد الكاممــي

وكيل الجامعة لمجودة والتطوير األكاديمي

4

أ.د .محمـد بن إبراىيـم عقيــل

عمــــيـد التطــــــــــــــويـر األكــــــــــــــاديمي

5

د .يحيـى بن سميمـان مسرحــي

6

د .عمــي بن حافــظ حكمــي

وكيل الكمية لمشؤون األكاديمية والجودة

7

د .ابراىيم بن عــمي رديــني

رئيـــــس قســـم الكيميـــاء

8

د .غالب بن عمــر سويدي

رئيـــــس قســـم الفــــيزياء

9

د .متعب بن سعيد الغامدي

رئيـــــس قســـم الرياضيات

10

د.عثمـان بن موسى حكمـي

قســــــــــــــم الكــــــــــــــــــيميـاء

وكيل الكمية لمشؤون اإلدارية والطالبية
رئيـــس قســــم األحيـــاء

7

أقســـــــــام الكـــــــــميـة

8

أوالً :قسم الرياضيات
الرؤيـة

نطمح 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 مع المتخصصيف في مجاالت الرياضيات المختمفة عمى المستكييف المحمي كالعالمي.

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

التخصص الدقيق

م

اإلســـــــــــــــــم

1

أ.د .محمد ابراىيم عقيل

أستاذ

احتماالت

2

أ.د .ابو النور نور الدين عبداهلل

أستاذ

رياضيات تطبيقية

3

أ.د .سعد سالمين التبيمي

أستاذ

نظرية البيان

4

أ.د .صالح الدين عباس احمد

أستاذ

توبولوجي

5

أ.د .مبين احمد سيد

أستاذ

بحوث عمميات

6

أ.د.الفتحي احمد السمطاني

أستاذ

تحميل حقيقي

7

د .عبداهلل بن يحيى الحسين

أستاذ مشارك

احصاء

8

د .عمي حافظ حكمي

أستاذ مشارك

نظرية األعداد 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 .ابرار احمد

أستاذ مشارك

جبر مجرد

15

عب الرؤوف خان
د .د

أستاذ مشارك

تحميل دالي

16

د .متعب سعيد جمعان الغامدي

أستاذ مساعد

رياضيات حيوية

17

د.اسماعيل أحمد محمود عبيدو

أستاذ مساعد

توبولوجي

18

د .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

رياضيات تطبيقية

24

د.اديرسعيد ارزقي مشاي

أستاذ مساعد

تحميل عددي

25

د.مرضي احمدارصد

أستاذ مساعد

احصاء
10

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 .بركشراجندرنثانجيفيل

أستاذ مساعد

تحميل حقيقي

34

د .عزيز الحسن

أستاذ مساعد

تحميل عددي

35

د .ساباروارابوناجسوار 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.سيفاجيماثان

أستاذ مساعد

رياضسياتتطبيقية

39

د.معين أختر أنصاري

أستاذ مساعد

جبر

40

د .سميم بن رجب

أستاذ مساعد

رياضيات تطبيقية

41

د .محمد عبدالمنعم

أستاذ مساعد

معادالت تفاضمية

42

د .رضوان رحالي

أستاذ مساعد

معادالت تفاضمية جزئية

المحاضرون والمعيدون
الدرجة العممية

التخصص الدقيق

اإلســـــــــــم

م
1

أ .يحيى بكري

محاضر

معادالت تفاضمية

2

أ.عبد الفتاح محمد عثمان

محاضر

رياضيات تطبيقية

3

أ .ياسر صالح السمان

محاضر

رياضيات تطبيقية

4

أ.عبد الحميم عباس عثمان

محاضر

رياضيات حاسوبية

5

أ.ىشاممحمود عبد الفتاح الطويل

محاضر

رياضيات

6

أ.سيف الدين حسين عبد القادر

محاضر

رياضيات تطبيقية

7

أ .توفيق عبد السالم محمد التركي

محاضر

تحميل رياضي

8

أ.محمد عمي عياشي

محاضر

رياضيات تطبيقية
11

محاضر

احصاء

أ.عمي محنشي

9

 10أ.احمد عمر سعيد البيتي

محاضر
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جبر
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معيد

معادالت تفاضمية
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معيد

رياضيات تطبيقية

 18توفيق يعقوب رديف طميحي

معيد

معادالت تفاضمية

 19محمد فتحي احمدجغادي

معيد

توبولوجي

 20أ.عمي مرير

معيد

تحميل حقيقي

 21أ.محمد حمد عمي مقري

معيد

تحميل عددي

 22أ.محسن سممان الزيداني

معيد

احصاء

المبتعثـــون
اإلســـــــــــــــــم

م

التخصص الدقيق
إحصاء رياضي

1

أ.عبد اهلل احمد زعقان

2

أ.مشاري مرزوق العصيمي

3

أ.عمي ناصر كعم

4

أ.احمد عبد اهلل السيد

5

أ.خميل حكمي

جبر

6

أ.قاسمطوىري

رياضياتمتقطعة

7

أ.أنور محمد عمي الحازمي

8

أ.حسن مساوى

مبتعث

9

أ.رائدالقاحطي

مبتعث

10

أ.حسين القيسي

مبتعث

11

موسى حنتول

مبتعث

رياضيات تطبيقية
جبر مجرد
رياضيات تطبيقية

تحميمحقيقي

12

توزيع أعضاء ىيئة التدريس طبقاً الدرجة العممية
الدرجة العممية

األعضاء

أستاذ

أستاذ مشارك أستاذ مساعد

اإلجمالي

محاضر

معيد

مبتعث

فني واداري

سعودي

1
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1

9

7
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غير سعودي
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 -1لجنة الجداول

تشكيل لجان القسم
م

االســـــــــــــم

1

أ.د .صالح عباس

2

د .رمضان صبرة

3

أ .ىشام الطويل
13

 -2لجنـــــة اإلختبـــــارات
م

االســــــــــم

1

د .الخطيب صبحي الغريب
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د .سعيد توم

3

د .أدير مشاي

4

د .الحبيب اليزيدي
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االســـــــــــــــــــم

1

أ.د .سعد التبيمي

2

د .أدير مشاي

3

د .الحبيب اليزيدي

4

د.أ .الفتجي السمطاني
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1
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-5لجنــــة الجـــــودة
م
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1

د .مرضي أحمد ارصد

2

أ.د .سعد التبيمي

3

د .عادل المعرشي
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5
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أ.د .ابو النور عبداهلل
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د .عادل المعرشي

7

أ.د .صالح عباس

لجنة الموقع اإللكتروني

-9
م

االســــــــــم

1

د .أدير مشاي

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 صبره

5

أ.ماجد كاممي
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م

االســــــــــم

1

أد عبد الحميم عثمان
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د  .بد ر سعد
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أ .ياسر السمان
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د  .زيكو ميتوم
16
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تقارير المجان

لجنة الجداول
تعتبر لجنة الجداكؿ مف المجاف الميمة في القسـ حيث تختص بتكزيع المقررات

عمى السادة أعضاء ىيئة

التدريس بالقسـ كمساعدييـ كذلؾ بما يتناسب مع تخصص كؿ منيـ مع مراعاة النصاب التدريسي لكؿ عضك

ما تـ إنجازه مف قبؿ المجنة :

تـ تكزيع المقررات لمفصميف الدراسييف األكؿ ك الثاني مف العاـ الجامعي  1437–1436ىػ عمى أعضاء ىيئة

التدريس.

تـ التغمب عمى كؿ العقبات التي تكاجو الجداكؿ الدراسية مف فتح شعب إضافية كاغبلؽ شعب أخرل.
تـ مراعاة عدـ تعارض مقررات المستكل الكاحد حتى يتيح مساحة كاسعة لمطبلب في االختيار.

تـ مراعاة عدـ تعارض مقررات المستكييف السابع كالثامف حيث ىناؾ طبلب خريجيف كيحتاجكف لتسجيؿ بعض

المقررات في المستكييف السابع كالثامف معا.

تـ مراعاة إنتياء معظـ مقررات الرياضيات في الساعة الثالثة ظي ار.

تـ تسكيف مقررات الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي  1438–1437ىػ عمى القاعات الدراسية.
تـ تسكيف مقررات الفصؿ الصيفي مف العاـ الجامعي الحالي كتكزيع العبء التدريسي ليذا الفصؿ.

لجنة اإلختبارات

أكال :اإللتماسات المقدمة مف الطبلب كالطالبات:
تقدـ بعض الطبلب كالطالبات بالكمية كبالكميات الخارجية (اليندسة-الحاسب–المجمع األكاديمي  -إدارة

األعماؿ) بإلتماسات إلى القسـ يتضرركف فييا مف نتائجيـ في بعض مكاد الرياضياتباإلمتحانات النيائية لمفصؿ

الدراسي الثاتي لمعاـ الجامعي المنصرـ

 1436/1435ككذلؾ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي الحالي

 1437/1436كقد قامت المجنة بدراسة ىذه اإللتماسات حيث تـ تشكيؿ لجنة لمفحص كالمراجعة ككتابة تقرير
مفصؿ لكؿ حالة مع تكصية برأم المجنة كعرض ذلؾ عمى رئيس القسـ لمتشاكركاتخاذ القرار المناسب .
ثانيا :اإلمتحانات الفصمية:

قامت المجنة بتكميؼ مراقبيف مف المعيديف لمعاكنة السادة أعضاء ىيئة التدريس الذيف يقكمكف بتدريس شعب بيا

أعداد كبيرة ،كما قامت المجنة بالتنسيؽ مع إدارة الكمية بتكفير أكراؽ اإلجابة لئلستخداـ خبلؿ سير اإلمتحانات
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ثالثا :اإلمتحانات النيائية:

نسقت المجنة مع إدارة الكمية ؿتكفير أكراؽ اإلجابة لئلختبارات النيائية كما قامت بإستبلـ أكراؽ اإلجابة مع األسئمة
مف كؿ عضك مف أعضاء ىيئة التدريس بعد إنتياءاإلمتحاف لكؿ شعبة كالتأكد مف إتماـ عممية التصحيح ككذلؾ

إستكماؿ جميع البيانات الخارجية مف رصد الدرجات كمراجعة الجمع كتكقيع المصحح ك المراجع إلى آخره.

رابعا:تشكيؿ لجنة إتبلؼ أكراؽ االختبارات:

بناء عمى تكجييات السيد الدكتكر عميد الكمية بتشكيؿ لجنة حصر كاتبلؼ أكراؽ اإلختبارات لؤلعكاـ السابقة.
ن
ابتداء مف عاـ
قامت المجنة بفحص كعد أكراؽ اإلجابة لؤلعكاـ السابقة كتسميميا إلدارة الكمية إلتبلفيا
ن

 1433/1432كحتى عاـ  1435/1434ىػ كقدمت بذلؾ تقرير مفصؿ لمسيد رئيس قسـ الرياضيات .
متطمبات المجنة :يرجى المكافقة عمى تكفير مخزف آمف لتخزيف أكراؽ اإلجابة لؤلعكاـ السابقة

لجنةاإلرشاد األكاديمي
الحذؼ ك اإلضافة:

سارت عممية الحذؼ ك اإلضافة بشكؿ طبيعي في الفصميف األكؿ ك الثاني كتمت بمشاركة المرشديف بالقسـ،

عدد الطبلب:

بمغ عدد طبلب القسـ في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي

عددىـ في الفصؿ الدراسي الثاني  316طالبان.

 1436-1435ىجرية  368طالبان ،بينما بمغ

عدد الخرجيف:

بمغ عدد الطبلب الخريجيف في الفصؿ الدراسي االكؿ تقريبا  51طالبا بينما عدد المتكقع تخرجيـ في الفصؿ

الدراسي الثاني 52طالبا تقريبا.

المعدالت التراكمية لطبلب القسـ:
المعدالت التراكمية لطبلب القسـ لمفصؿ الدراسي الثاني ك الفصؿ الصيفي لمعاـ 1436-1435
المعدل

عدد الطالب

النسبة المئوية

5- 4

35

%11

3.9-3

69

%22

2.9 -2

170

%54

اقل من 2

42

%13
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المعدالت التراكمية لطبلب القسـ لمفصؿ الدراسي االكؿ 1437-1436
المعدل

عدد الطالب

النسبة المئوية

5- 4

35

%9

3.9-3

72

%19

2.9 -2

223

%61

اقل من 2

41

%11

تكزيع الطبلب عمى المرشديف األكاديمييف:

تـ مع بداية الفصؿ الدراسي الثاني كضع قكائـ الطبلب في النظاـ اإللكتركني في مكقع الجامعة كتـ كضع

أيقكنة في حساب كؿ مرشد أكاديمي تشمؿ كشفان بأسماء طبلبو كما بإمكاف الطالب معرقة مرشده األكاديمي مف

خبلؿ حسابو .

أعذار الطبلب:

بذؿ اإلرشاد االكاديمي ممثبل في لجنة أعذار الطمبة جيكدا جبارة في التعامؿ ك تمقي أعذار الطبلب ك البت

فييا أكالن بأكؿ كفقا لآللية الجديدة المقرة ليذا الفصؿ .
الطبلب المتعثريف كالمنذريف أكاديميا:

بذلت لجنة اإلرشاد األكاديمي جيكد كبيرة في التكاصؿ مع الطبلب المتعثريف ك الطبلب المنذريف أكاديميا

كذلؾ مف أجؿ مساعدتيـ في التغمب عمى المشاكؿ التي يكاجيكنيا كفي ىذا الصدد عقد في

1436\12\29

لقاء مع ىؤالء الطبلب تـ فيو مناقشة مجمؿ الصعكبات التي تكاجو الطبلب المتعثريف كالسبؿ الكفيمة لمتغمب

عمييا.

كذلؾ تـ حصر الطبلب المتعثريف كالمقررات الدراسية المتعثريف بيا كتـ تسميـ كشكفات الطبلب إلى المدرسيف

في الفصميف األكؿ ك الثاني كتكميؼ مدرسي ىذه المقررات الدراسية برفع كشؼ يشمؿ درجات الطبلب المتعثريف
في أعماؿ الفصؿ كنسبة غيابيـ كنسبو أدائيـ كمشاركتيـ في الكاجبات الصفية ككذلؾ حث المدرسيف عمى

ضركرة اإلىتماـ بيؤالء الطبلب كتشجيعيـ عمى اإلجتيادأكثر كضركرة إستغبلؿ الساعات المكتبية ك اإلستفادة

القصكل منيا .مف خبلؿ فحص الكشكفات المرفكعة مف المدرسيف يتضح جميا أف الغالبية العظمى مف ىؤالء

الطبلب غير منتظميف في حضكر المحاضرات كىذا بحد ذاتو يعتبر سبب رئيسي لمتعثر ،كقد تـ نصح ىؤالء

الطبلب بضركرة اإلنتظاـ في الدراسة كعدـ تكرار الغياب الغير مبرر.
29

لجنة الجودة
تمت إعادة تشكيؿ لجنة الجكدة في بداية العاـ الدراسي ،كفي أكؿ إجتماع ليا كضعت خطة عمميا التي تيدؼ

إلى رفع مستكل الجكدة في قسـ الرياضيات ،ليككف قسما نمكذجيا ليس عمى مستكل كمية العمكـ فحسب ك لكف
عمى مستكل الجامعة ،ك المجنة تدرؾ أف ىذه ليست ميمة سيمة ك لكنيا ليست مستحيمة كيمكف تحقيقيا بتعاكف

كؿ منتسبي قسـ الرياضيات.

كقد تمحكر عمؿ المجنة في اآلتي:

ممفات المقررات الدراسية كممؼ البرنامج:

تمت مراجعة ممفات المقررات الدراسية لمعاـ الدراسي  ،1436-1435ك تنظيـ محتكياتيا ،كيمكف القكؿ أف ممؼ

كؿ مقرر دراسي بالقسـ أصبح مكتمبلن ك منتظمان ،كقد شددت المجنة عمى ضركرة استكماؿ كؿ متطمبات ممؼ

المقرر كقد كاف اإلخكة أعضاء ىيئة التدريس عند مستكل المسؤكلية .كنكد ىنا أف نقدـ الشكر لئلخكة أعضاء

ىيئة التدريس عمى تعاكنيـ .ككذلؾ تـ إعداد تقرير البرنامج لمعاـ الدراسي

 1436-1435مف البيانات المتكفرة

لمفصؿ األكؿ كالثاني.

محاضرات الجكدة:

حضر بعض أعضاء ىيئة التدريس في قسـ الرياضيات الكرشة التأىيمية األكلى لئلعتماد البرامجي يكـ الخميس

 1437/5/9التي نظمتيا عمادة التطكير األكاديمي ككذلؾ حضر بعض أعضاء ىيئة التدريس في قسـ
الرياضيات محاضرات في مجاؿ التخطيط اإلستراتيجي كالتي نفذتيا كحدة الجكدة بالكمية ابتداء مف

.1437/6/21

التعاكف مع لجنة الجكدة بالكمية:

قامت المجنة بإعداد الممفات المطمكبة لئلعتماد البرامجي مف الييئة االلمانية ) (ASIINككذلؾ شاركت المجنة في

جميع أنشطة كفعاليات كحدة الجكدة بالكمية.

لجنة البحث العممي

أىـ النشاطات التي نفذتىا لجنة البحث العممي لمعاـ األكاديمي  2016-2015تتمثؿ في الندكات العممية داخؿ
القسـ تبقي أعضاء ىيئة التدريس عمى إطبلع بما ىك جديد في البحث العممي في الرياضيات كتخدـ البحث

العممي بالقسـ ،كما أف المجنة كضعت السيمينارت عمى مكقع القسـ لتككف الفائدة متاحة لكؿ الميتميف.
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No

Name

Date

Title

1

14 September, 2015

Functional Accuracy.

2

Mr. Abdullah
Ahmadini
Mr. MousaHantul

14 September, 2015

3

Mr. Ali Mohnashi

14 September, 2015

Using Finite Elements Methods to Solve Elasticity
Equation Problems.
Multiple Regressions Grading Effectiveness.

4

Dr. Rifaqat Ali

10 November, 2015

5

Dr. Zico Mutum

17 November, 2015

6

Dr. Mobin Ahmad

01 December, 2015

On submanifolds of an almost r-Paracontact
Riemannian Manifold Endowed with a Quarter
Symmetric Metric Connections.

7

Dr. Ayazul Hassan

16 December, 2015

On Essentially Finitely Indecomposable QT AGmodules and related concepts.

8
9
10
11

Mr. Ahmad Al-baity
Mr. Ali Hakmi
Mr. Ali Al-Kabia
Dr. M. Abdelmonem

15 February, 2016
15 February, 2016
15 February, 2016
09 March, 2016

12

Mr. Musawa AlMusawa

09 March, 2016

Grading Effectiveness
Tests for Data
Singular Value Decomposition
The Mathematical Model of Reflection and
Refraction of Longitudinal Waves in ThermoPiezoelectric Materials
Some Solutions of Ordinary Differential Equations.

13
14

Mr. Waleed Hamali
Dr. Slim Benrejeb

09 March, 2016
27 April, 2016

Growth Properties of Entire Function in Terms
of Polynomial Coefficients.
ActiveInspire Software for Modern Teaching and
Learning Experience.

Bessel Equations.
A Deterministic Particle Method for Solving Kinetic
Transport Equations.

نشر األبحاث العممية

 في مجبلت عممية2016-2015  بحثان في العاـ الدراسي77 نشر أعضاء ىئية التدريس بقسـ الرياضيات

. كما ىك مكضح في بند األبحاث المنشكرة في ىذا التقرير،.عالمية محكمة

 قامكا بتمثيؿ، مؤتم انر عمميان خارج المممكة12  شارؾ عدد مف أعضاء القسـ المميزيف في:المؤتمرات العممية
. أستراليا كاسبانيا ك أمريكا، اليند،القسـ في بمداف مختمفة منيا الصيف

المجنة اإلجتماعية
األىداؼ

 مساعدة أعضاء ىيئة التدريس عمى التعامؿ مع مشاكميـ-1
. رفع مستكل العبلقات ك التعاكف األخكم بيف أعضاء ىيئة التدريس-2
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 -3تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى القياـ بدكرىـ تجاه المجتمع بمشاركتيـ في البرامج اإلجتماعية المتنكعة.
-4عمؿ زيارات إلى المستشفيات لمكاساة المرضى مف أعضاء ىيئة التدريس كأسرىـ كالتخفيؼ عنيـ.
 -5تنمية ىكايات األعضاء كابراز مياراتيـ الفردية.

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

 -7تكفير الماء كالشام كالقيكة في غرفة اإلجتماعات بالقسـ كحث األعضاء عمى اإللتقاء كمناقشة األفكار
كالمكضكعات التي تيـ أعضاء ىيئة التدريس كتحسيف العممية التعميمية بالقسـ.

التطمعات المستقبمية

 -1تقكيـ كتطكير آليات التخطيط كالتنفيذ لبرامج النشاط اإلجتماعي .
-2عمؿ بعض الرحبلت ك الزيارات لبعض األماكف األثرية التاريخية بالمنطقة مع العناية ببرامجيا كاشرافيا .
-3عمؿ لقاء جماعي خارج القسـ كدعكة إدارة الكمية في نياية كؿ فصؿ دراسي.
 -4استقباؿ األعضاء الجدد كمساعدتيـ في الحصكؿ عمى السكف كتأسيسو.
لجنة اإلبتكار واإلبداع المعرفي

الفعاليات كالنشاطات:

 )1المشاركة الفعالة فىاالجتماعات الدكرية لكحدةاإلبتكار كاإلبداع المعرفي كريادة األعماؿ بالكمية
كاإلعبلنالمستمر لمطبلب أكال بأكؿ خبلؿ العاـ الدراسي .

 )2المشاركة في"الممتقى الجامعي السابع لؤلبحاثكاإلبتكاركاإلبداع كريادة األعماؿ في جامعة جازاف" بعدد مف
الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس بالقسـ ..

لجنة الخريجين

تعتبر لجنة الخريجيف 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 بعد نياية الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسى 1437– 1436ىػ
( 48طالب).

تـ حصر أعداد كأسماء الطبلب المتكقع تخرجيـ فى نياية ىذا العاـ الدراسى  1437–1436ىػ (  52طالب).
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تـ دراسة حاالت الطبلب الخريجيف المتعثريف فى نتيجتيـ كالمتكقع تخرجيـ فتـ إعادة النظر لممتعثر منيـ في مادة

كاحدة فقط لمساعدتيـ بعد مكافقة أستاذ المادة.

تـ التحضير لحفؿ الخريجيف كتجييز المبلبس الخاصة باإلحتفاؿ لكؿ طالب حسب ما يناسبو  .أيضا كانت ىناؾ

بركفة أك يكـ تحضيرملمطبلب قبؿ انعقاد الحفؿ بكقت كاؼ.

تـ مراعاة تكقيت البركفة كتكقيت حفؿ التخرج بحيث يناسب الطبلب ك تـ إعبلـ الطبلببمكاعيد البركفات قبؿ

انعقادىا بكقت كاؼ.

لجنة القاعات الدراسية
يكجد بقسـ الرياضيات قاعات دراسية مجيزة كمزكدة بسبكرتيف أحدىما ذكية  smart boardكاألخرل عادية.

يقكـ القسـ بصيانتيا بشكؿ دكرم  .معظـ أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ يستخدـ السبكرة الذكية ،كفي حالة إستخداـ
السبكرة العادية يقكـ عضك ىيئة التدريس بمسح السبكرة بعد انتياء المحاضرة لتبقى السبكرة نظيفة بصكرة دائمة

،كذلؾ تـ عمؿ محاضرة ألعضاءىيئة التدريس عف كيفية استخداـ السبكرة الذكية ككيفية إستخداميا ك اإلستفادة
القصكل مف مميزاتيا في العممية التعميمية.
لجنة األنشطة الرياضية والثقافية

شارؾ طبلب قسـ الرياضيات في اإلعداد لئلحتفاؿ باليكـ الكطني مع زمبلئيـ الطبلب باألقساـ األخرل كذلؾ مف

خبلؿ تجييز المسرح كتزيينو قبؿ انعقاد اإلحتفاؿ بيكـ كاحد مف الساعة العاشرة صباحان إلى الساعة الثانية ظي انر
تحت إشراؼ منسقي األنشطة الرياضية كالثقافية لمختمؼ أقساـ الكمية.تـ انعقاد اإلحتفاؿ يكـ الثبلثاء

 30ذم

الحجة  1436تحت رعاية سعادة العميد الدكتكر عبد اهلل الحسيف كسعادة الككبلء الذيف قامكا مشككريف بتكزيع

اليدايا عمى الطبلب الفائزيف في المسابقة التي اقيمت خبلؿ الحفؿ .كقد شارؾ طالباف مف قسـ الرياضيات في

بعض فقرات الحفؿ عمى النحك التالي:الطالب جابر المباركي في تبلكة القراف كالطالب عائض القحطاني في تبلكة

كممة الطبلب.
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رؤيـة القسم:

ثانياً :قسم الفيزياء

يسعى قسـ الفيزياء إلى التميز في التعميـ كالبحث العممي ،كما ييدؼ إلى المساىمة في التطكرات السريعة في
التربية كالمعرفة كالتقدـ التكنكلكجي.

رسالة القسم:
يسعى قسـ الفيزياء بكمية العمكـ – جامعة

جازاف ؿتقديـ خدمات تعميمية متميزة كفقا لممعايير الدكلية لمكاكبة

التطكرات العممية الحديثة كالمكاظبة عمى المراجعة المستمرة لنقاط القكة بالقسـ .كما

يسعى جاىدا لتكفير البيئة

التعميمية التي تشجع الطبلب لمكصكؿ إلى أقصى طاقة لدييـ مف خبلؿ التأكيد عمى جكدة التعميـ ،ككفاءة المكارد
البشرية ،كنشر ثقافة البحث العممي مستمسكا بأخبلقيات البحث العممي .مع االستمرار في تحديث قدرات القسـ
لمكاكبة التطكرات العممية الحديثة .كما يبذؿ الجيد لتقديـ الدعـ لقطاعات المجتمع بما في ذلؾ القطاعات البيئية.

أىداف القسم:
 .1تدريس المقررات العامة كالتخصصية في عمكـ الفيزياء المختمفة.
 .2تنمية قدرات الطبلب كتطكيرىا لمعالجة المشكبلت بأسمكب عممي يقكـ عمى االستقصاء كالتحميؿ كاستنتاج
الحمكؿ المكضكعية لممشكبلت المطركحة.
 .3تنمية ركح البحث العممي لمطبلب كتشجيع االبتكارات.
 .4إعداد ككادر مؤىمة عمميان لتمبية احتياجات سكؽ العمؿ بالقطاعيف العاـ كالخاص.
 .5إعداد الطالب إعدادان مناسبان يدفعو إلى مكاصمة دراستو في برامج الدراسات العميا في مختمؼ الجامعات
داخؿ المممكة كخارجيا.
 .6دعـ خطط التنمية بالمممكة كالمساىمة في حؿ المشكبلت العممية كالصناعية التي تكاجييا.

رئٌس القســـم  :د .غالب عـمـــــــر سويدي
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أعضاء ىيئة التدريس بالقسم:
الدرجة العممية

التخصص الدقيق

االســـــــــــــــــم

م
1

أ.د عمى أحمد الكاممي

أستاذ

بصريات كمية

2

أ.د يوسف بيـــــارعمي

أستاذ

أشباه الموصالت

3

أ.د نوردغان جان

أستاذ

فيزياء الجوامد

4

أ.د محمود سامي عزيز

أستاذ

عموم المواد

5

أ.د محمد أسامة أبوىالل

أستاذ

أشباه موصالت

6

د .جمال محمد الدالل

أستاذ مشارك

جوامد والكترونيات

7

د .حسام عبد الجواد حجازي

أستاذ مشارك

بالزما وليزر

8

د .السعيد عبد المطيف جوده

أستاذ مشارك

فيزياء الجوامد

9

د .سابار دريتا ىوتجالونج

أستاذ مشارك

أشباه الموصالت

10

د .محمد محمد فضالي

أستاذ مشارك

فوتونيات ضوئية

11

د .محمد فؤاد حواش

أستاذ مشارك

ذرية وأطياف

12

د .ياسر حسن فوزي

أستاذ مشارك

فيزياء إشعاعية

13

د .صالح الدين جالل عبد الرحمن

أستاذ مشارك

فيزياء نظرية

14

د .غالب عمر سويدي

أستاذ مساعد

فيزياء نووية وجسيمات أولية

15

د .عمي مصطفى عمي

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

16

د .عبد الرحمن إبراىيم ميدي

أستاذ مساعد

فيزياء البالزما النظرية

17

د .حميد الحر

أستاذ مساعد

األنظمة المعقدة

18

د .رشيد قرموش

أستاذ مساعد

فيزياء النانو

19

د .محمد حسين بكر

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

20

د .سينتايوه تيسفا ولد مريم

أستاذ مساعد

فيزياء نظرية

21

د .حسين أحمد

أستاذ مساعد

فيزياء نووية وجسيمات أولية

22

د .مسرور حسن شاه بخاري

أستاذ مساعد

فيزياء نووية وجسيمات أولية

23

د .زكا االسالم مجاىد

أستاذ مساعد

بالزما

24

د .محمود محجوب

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

25

د .فابريزو بنتو

أستاذ مساعد

ديناميكا كيربية
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26

د .إيياب محمد حمدي الفمكي

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

27

د .خالد عبد البر سممان

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

28

د .إيياب مصطفى أحمد

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

29

د .محمد سمطاني

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

30

د .أحمد مسعود أحمد

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

31

د .المعز ضاوي

أستاذ مساعد

فيزياء النانو

المحاضرون والمعيدون:
الدرجة العممية

التخصص الدقيق

م

االســـــــــــم

1

د .حاكم عزمي حاكم

محاضر

بصريات

2

أ .مجدي عبد الرحمن نور

محاضر

فيزياء ذرية ونووية

3

أ .نصر عمر أبو الكيمك

محاضر

جسيمات أولية

4

أ .صادق محمود سالمة

محاضر

فيزياء ذرية

5

أ .تاقو اهلل ساير محمد

محاضر

إلكترونيات

6

أ .محمد شييد رشيد

محاضر

أشباه موصالت

7

أ .حسن موسى الريثي

معيد

فيزياء جوامد

8

أ .عالء حسين طميحي

معيد

فيزياء نظرية

المبتعثـــون :
م

االســـــــــــــــــم

التخصص الدقيق

1

جابر ولي ابو شممة حكمي

بصريات كمية

2

يحيى عبد الكريم العجالني

فيزياء الجوامد  -التركيبات النانوية

3

يحيى أحمد فرحان الفيفي

فيزياء تطبيقية-المادة المكثفة والبصريات

4

حسين جبريل ىادي االثالوي

فيزياء الجوامد

5

يحيى موسى أحمد مجممي

فيزياء الجوامد

6

ماجد يوسف أحمد عواجي

فيزياء نووية
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7

أحمد مشموي محمد خبراني

فيزياء نووية نظرية

8

محمد دحنان حسن شراحيمي

ليزر

9

مفرح أحمد أسعد غزواني

فيزياء النانو

10

يحيى محمد سممان غزواني

فيزياء الجوامد

11

حسن سممان سميمان غزواني

فيزياء نظرية

12

عمي سممان سميمان غزواني

فيزياء نظرية

13

حيدر محمد الحازمي

فيزياء نظرية

14

أسامو عبد اهلل عمر مدخمي

فيزياء جوامد ( نانو تكنولوجي)

توزيع أعضاء ىيئة التدريس بالقسم طبقاً لمدرجة العممية
الدرجة العممية
األعضاء

أستاذ

أستاذ
مشارك

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

مبتعث

فني

اإلجمالي

واداري

سعودي

1

0

1

0

2

14

2

20

غير سعودي

4

8

17

6

0

0

2
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المجموع

5

8

18

6

2

14

4

57

التجييزات المكتبية
الـنـــــــوع

م

العــــــــــدد

1

حاســـب آلـــي مكــتبي

7

2

حاســب آلـــي محـمـول

37

3

آلــة تصويــر مستنــدات

3

4

طابعــــــــــــــة

6

5

القاعـــــــــــــات

8

6

المكــاتـــــــــــب

21
37

م ختبرات القســــــــم
المختبر

النشاط

مختبر البصريات

تطبيقات عممية لمقرري  211فيز و 312فيز

مختبر خواص المادة والحرارة

تطبيقات عممية لمقرر  221فيز

مختبر الكيربية والمغناطيسية

تطبيقات عممية لمقرر  231فيز

مختبر الفيزياء العامة

تطبيقات عممية لمقررات  101فيز و 112فيز و  201فيز

مختبر االلكترونيات

تطبيقات عممية لمقرر  411فيز

مختبر الفيزياء النووية

تطبيقات عممية لمقرر  462فيز

مختبر الفيزياء الحديثة واألطياف

تطبيقات عممية لمقرري  441فيز و 342فيز

مختبر الجوامد

تطبيقات عممية لمقرر  471فيز

مختبر الحاسب اآللي

الستخدام الطالب في انجاز مشاريع التخرج

مختبر أبحاث الفيزياء
معمل تطبيقات الفيزياء الكمية

مجاالت بحثية في تخصص عموم المواد -فيزياء الطاقات العالية-
النانوتكنولوجي -فيزياء الميزوسكوبيك
تحفيز المواد الجديدة بقوة كازيمير والقوى المبددة وتخزين الطاقة

تشكيل لجان القسم

تـ تشكيؿ ( )11لجنة بالقسـ ؿتقديـ كافة الخدمات األكاديمية كالتربكية لطبلب القسـ كالتالي:
 -1لجنـة شؤون الطالب

م

االســـــــــــــــــــم

1

د .السعيد عبد المطيف جوده

2

د .حميد الحر

3

د .رشيد قرموش

4

د.عبد الرحمن إبراىيم ميدي

5

د .محمد فضالي

6

د .محمود محجوب

7

د .جمال الدالل
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 -2لجنة الجداول واألعباء التدريسية
م

االســـــــــــــــــــم

1

د .جمال محمد الدالل

2

أ.د .يوسف بيار عمي حسن

3

د .السعيد عبد المطيف جوده

 -3لجنة االختبـــــارات
م

االســـــــــــــــــــم

1

د .حميد الحر

2

د .السعيد عبد المطيف جوده

3

د .عمي مصطفى عمي

4

د .محمد حسين بكر

5

د .حسين أحمد

6

د .فابريزو بنتو

7

أ .حسن موسى الريثي

8

أ .عالء حسن طميحي

9

أ .رائد عريشي

10

أ .عبد العزيز الشيري

 -4لجنة البحث العممي
م

االســـــــــــــــــــم

1

أ.د .نور دوغان جان

2

أ.د .يوسف بيار عمي حسن

3

د .عمي مصطفى عمي

4

د .محمود محجوب

5

د .زكا االسالم مجاىد

6

د .مسرور بخاري
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 -5لجنــــة الجـــــودة والتطوير األكاديمي
م

االســـــــــــــــــــم

1

د .حسام عبد الجواد حجازي

2

أ.د .يوسف بيار عمي حسن

3

د .محمد محمد فضالي

5

د .محمد حسين بكر

4

د .عمي مصطفى عمي

6

د .محمود محجوب

7

أ .رائد عريشي

8

أ .عبد الحميد الرحالي

9

أ .سميم جولفام

10

أ .شييد رشيد

 -6المجنة اإلعالمية واالجتماعية
م

االســـــــــــــــــــم

1

د .عبد الرحمن ميدي

2

د .محمود محجوب

3

أ .قولفان سالم سميم

4

أ .عبد الحميد الرحالي

 -7لجنة المعيدين والمبتعثين
م

االســـــــــــــــــــم

1

د .غالب عمر سويدي

2

د .محمد حسين بكر
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 -8لجنة ورش العمل
م

االســـــــــــــــــــم

1

أ.د .عمي احمد الكاممي

2

د .غالب عمر سويدي

3

أ.د .نوردوغان جان

4

د .عبد الرحمن ميدي

5

د .محمد محمد فضالي

6

د .محمود محجوب

 -9لجنة مراجعة المقررات العممية
م

االســـــــــــــــــــم

1

أ.د .يوسف بيار عمى حسن

2

د .السعيد عبد المطيف جوده

3

د .جمال محمد الدالل

4

د .عمي مصطفى عمي

5

د .محمود محجوب

6

د .محمد فضالي

7

د .رشيد قرموش

8

د .حاكم عزمي

9

أ .مجدي عبد الرحمن

10

أ .نصر عمر ابو الكيمك

11

أ .تقي اهلل ساير

12

أ .صادق سالمة
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 -10لجنة المعامل والمشتريات
م

االســـــــــــــــــــم

1

د.غالب عمر سويدي

2

د .جمال الدالل

3

د .رشيد قرموش

4

د .حسين أحمد

5

د .محمد فضالي

6

د .محمد حسين بكر

7

د .حاكم عزمي

8

أ .رائد عريشي

9

أ .عبد العزيز الشيري

10

أ .عبد الحميد رحالي

 -11لجنة الدراسات العميا
م

االســـــــــــــــــــم

1

أ.د .يكسؼ بيار عمي

2

أ.د .نكردكغاف جاف

3

د .محمكد محجكب

4

د .محمد حسيف بكر

5

د .حسيف أحمد
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الخطة الدراسية لقسم الفيزياء
المستوى األول
عدد الساعات

عدد الساعات

الوحدات

--

2

--

6

---

م

رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

1

101سمم

ثقافة إسالمية ( )1

2

2

105نجل

لغة إنجميزية

12

3

3

101حيا

أحياء عامة

3

2

4

4

 101ريض

رياضيات عامة

3

--

3

--

5

101حال

مقدمة في الحاسب اآللي

2

2

3

--

22

7

م

رقمورمز المقرر

اسم المقرر

المجموع

(نظري)

(عممى)

المتطمب السابق

المعتمدة

18

المستوى الثاني
عدد الساعات

عدد الساعات

الوحدات

المتطمب

(نظري)

(عممى)

المعتمدة

السابق

1

102سمم

ثقافة إسالمية ( )2

2

--

2

--

2

101عرب

ميارات لغوية

2

--

2

--

3

101كيم

كيمياء عامة

3

2

4

--

4

101فيز

فيزياء عامة

3

2

4

--

5

106نجل

لغة إنجميزية

12

3

3

105نجل

22

7

المجموع

15

المستوى الثالث
المتطمب

عدد الساعات

عدد الساعات

الوحدات

المعتمدة

السابق

--

2

--

3

---

م

رقمورمز المقرر

اسم المقرر

1

102عرب

تحرير عربي

2

2

201ريض

تفاضل وتكامل

3

--

3

221فيز

خواص مادة وحرارة

3

2

4

4

231فيز

كيرباء ومغناطيسية

3

2

4

--

5

251فيز

ميكانيكا تقميدية

3

--

3

--

14

4

المجموع

(نظري)

(عممي)

16
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المستوى الرابع
المتطمب

عدد الساعات

عدد الساعات

الوحدات

المعتمدة

السابق

--

2

--

3

201ريض
--

م

رقمورمز المقرر

اسم المقرر

1

103سمم

ثقافة إسالمية ( )3

2

2

202ريض

معادالت تفاضمية

3

--

3

211فيز

بصريات ىندسية

2

2

3

4

212فيز

موجات واىت اززات

2

--

2

251فيز

5

222فيز

ديناميكا حرارية

3

--

3

221فيز

6

252فيز

فيزياء رياضية

3

--

3

201ريض

15

2

(نظري)

المجموع

(عممي)

16

المستوى الخامس
عدد الساعات

عدد الساعات

الوحدات

(نظري)

(عممي)

المعتمدة

--

2

--

3

231فيز
211فيز

م

رقمورمز المقرر

اسم المقرر

1

301إحص

إحصاء

2

2

311فيز

إلكترونيات ()1

3

--

3

312فيز

بصريات فيزيائية

3

2

4

4

331فيز

ديناميكا كيربية

3

--

3

231فيز

5

341فيز

فيزياء حديثة ()1

3

--

3

--

6

351فيز

ميكانيكا تحميمية

3

--

3

251فيز

17

2

المجموع

المتطمب السابق

18

المستوى السادس
عدد الساعات

عدد الساعات

الوحدات

(نظري)

(عممي)

المعتمدة

--

2

--

3

101حال
312فيز

رقمورمز المقرر

اسم المقرر

1

104سمم

ثقافة إسالمية ( )4

2

2

301حال

برمجة الحاسب

2

2

3

342فيز

فيزياء ذرية وأطياف

3

2

4

4

352فيز

ميكانيكا الكم ()1

3

--

3

252فيز

5

353فيز

فيزياء إحصائية

2

--

2

222فيز،

6

371فيز

فيزياء جوامد ()1

3

--

3

311فيز

15

4

م

المجموع

المتطمب السابق

301إحص
17
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المستوى السابع
عدد الساعات

عدد الساعات

الوحدات

(نظري)

(عممي)

المعتمدة

3

4

311فيز

3

312فيز
352فيز

م

رقمورمز المقرر

اسم المقرر

1

411فيز

إلكترونيات ()2

3

2

412فيز

الميزر وتطبيقاتو

3

--

3

451فيز

ميكانيكا الكم ()2

3

--

3

4

461فيز

فيزياء نووية ()1

3

--

3

352فيز

5

491فيز

بحث تخرج

1

2

2

موافقة القسم

13

5

م

رقمورمز المقرر

اسم المقرر

المجموع

المتطمب السابق

15

المستوى الثامن
عدد الساعات

عدد الساعات

الوحدات

(نظري)

(عممي)

المعتمدة

1

441فيز

فيزياء حديثة ()2

3

3

4

342فيز

2

452فيز

فيزياء البالزما

3

--

3

353فيز

3

462فيز

فيزياء نووية ()2

3

3

4

461فيز

4

471فيز

فيزياء جوامد ()2

3

3

4

371فيز

12

9

المجموع

المتطمب السابق

15
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Istanbul, Turkey, 2016.
7. M. Mahgoub, R. Kr ̈ucken, A. Bergmaier, T. Faestermann, R. Gernhaeuser, L.Maie, P. Maierbeck and
Th. Kroll, Talk: Study the stability of N = 28 shell closure using the 58 Ni(p, t)56 Ni reaction,Fifth Saudi
International Meeting on Frontiers of Physics 2016.
8. M. Mahgoub, Fifth Saudi International Meeting on Frontiers of Physic, Secretary and committee
member, Jazan University, 2016.
9. F. Pinto, Modeling the nonlinear dynamics of nanotube cores driven by interlayer dispersion for
modulation: New developments and future applications, (Invited Speaker), 5th International Advances in
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Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition” (APMAS2015) held in Fethiye-Muğla,
Turkey, 16-19 April 2015,in press, ActaPhysicaPolonica A, 2016.
10. F. Pinto, Gravitational-wave response of parametric amplifiers driven by radiation-induced dispersion
force modulation, XIV Marcel Grossmann Meeting, University of Rome "La Sapienza" - Rome, Italy, 1218 July 2015,Refereed/Accepted by the Editors, Proceedings of the 14th Marcel Grossmann Meeting
(World Scientific), 2016.
11. F. Pinto, If detected, would hypothetical gravitational Casimir effects prove gravity quantization?, XIV
Marcel Grossmann Meeting, University of Rome "La Sapienza" - Rome, Italy, 12-18 July
2015,Refereed/Accepted by the Editors, Proceedings of the 14th Marcel Grossmann Meeting (World
Scientific), 2016.
12. F.Pinto, Gravitational-wave detection by dispersion force modulation in nanoscale parametric
amplifiers, XIV International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics, Turin,
Italy, 7-11 September 2015, Refereed/Accepted by the Editors, J. Phys.: Conf. Ser., 2016.
13. F.Pinto, Demonstration of biased membrane static figure mapping by optical beam subpixel centroid
shift, Fifth Saudi International Meeting on Frontiers of Physics, Jazan University, Gizan, Kingdom of
Saudi Arabia, 16-18 February 2016, Refereed/Under revision, AIP Conference Proc., 2016.
14. F. Pinto,First International Symposium on Sustainable Aviation, Istanbul, Turkey, 31 May - 3 June
2015, (Keynote Speaker).
15. F. Pinto,The development of dispersion force engineering and its future aerospace industry
applications, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research, Budapest, Hungary, 7 July 2015 (Invited
Speaker).
16. F. Pinto,Dominance of dispersion forces at the nanoscale: Theory and technological applications,
Hungarian Academy of Sciences, Center for Energy Research, Budapest, Hungary, 8 July 2015 (Invited
Speaker)
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17. M.Bakr,Raman (light) scattering study on the high temperature superconductor YBa2Cu3O6+x, Fifth
Saudi International Meeting on Frontiers of Physics 2016.
18. H. Ahmed, Direct searches for low-mass new physics particles at BABAR, Dark Matter Cairo, Dec.
14-17, 2015, Egypt.
19. H. Ahmed, Direct Searches for Light Higgs and Dark Photon at BABAR, SIMFP2016, Feb. 16-18,
2016, KSA.
20. H. Ahmed, and Galib Souadi, CMS Cooperating Institutional Membership, CMS Week, April 18-22,
2016, CERN.

ىـ1437/1436 المشاريع البحثية خالل العام الجامعي
1. Optical, Structural and Morphological Studies of Organic Ligand Capped II-VI nano Semiconductors for
Solar energy Applications, Sasi Florence and N. Can, Deanship of Scientific Research, Jazan University.
2. Operations, Route-to-chaos and Noise of Semiconductor Laser Subject to Optical Feedback with Linewidth Enhancement Factor and Spontaneous Emission Factor, S.Abdulrhmann and A. Al-Hossain,
36/S2/26, Deanship of Scientific Research, Jazan University, 2015-2016.
3. Analysis of Relative Intensity Noise Associated with Modulation ofMultimode Semiconductor Laser, A.
H.Bakry, M. F. Hafez, S.Abdulrhmann, 1434 / 130 / 342, Deanship of Scientific Research, King Abdulaziz
University, 2015-2016.
4. Theoretical and experimental study of the effect of dust accumulation on the efficiency of solar cells in
Jazan region, R.Karmouch and H. El Hor, 6213, Jazan University Research Deanship, 2015.
5. Plasma-catalytic removal of toxic pollutants in ambient air, M Zaka-ul-Islam and Abdul Jabbar Al-Rajab,
15-ENV4888-57, NSTIP-KACST, 2016.
6. A Study of Resonant Effects in Quantum Vacuum with Mesoscopic Junctions, M.H. Bukhariand S.
Hutagalung, 234-35, KACST, 2015.
7. Establishment of a Laboratory for Quantum Electrodynamic Studies, M. H. Bukhari, 3159, Jazan
University DSR, 2015.
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8. Building a Multi-Cathode-Gas-filled Scintillator Detector for Fission Fragments,M. Mahgouband G.
Souadi, JU DSR, accepted, 2016.
9. Properties of vanadium dioxide (VO2) thin films synthesized by means of the sol-gel process, M. Soltani
and R.Karmouch, JU DSR, accepted, 2016.
10. Demonstration of nanotechnology applications of Casimir forces: Thin membrane nanoactuation for
sensing and adaptive optics, F. Pinto, partially funded, Jazan University.
11. Preparation of silicon nanowires and their photosensitive applications, SabarHutgalung and M.Fadhali,
Deanship of Scientific research, 2015-2016.

تقارير لجان القسم
 .1لجنة شؤون الطالب
تتككف ىذه المجنة مف عدة لجاف داخمية كالتالي:
أوالً  :اإلرشاد األكاديمي:
أنجزت المجنة المياـ التالية:
 .1استقباؿ طبلب القسـ الجدد كتكزيعيـ عمى المرشديف األكاديمييف بداية كؿ فصؿ دراسي.
 .2القياـ بكافة أعماؿ الحذؼ كاإلضافة لطبلب القسـ خبلؿ الفصميف الدراسييف.
 .3تحديث قائمة الطبلب القدامى مع مرشدييـ بعد استبعاد الطبلب الخريجيف كالمفصكليف كالمحكليف.
 .4متابعة انتظاـ طبلب القسـ مع مرشدييـ األكاديمييف كالعمؿ عمى انتظاـ الدراسة مع بداية األسبكع األكؿ
لبداية الدراسة.
 .5عقد اجتماعات مع الطبلب المتعثريف دراسيان كمتابعتيـ لممساعدتيـ كاعداد ممؼ عنيـ كعف مقررات التعثر.
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 .6تنظيـ لقاء أكاديمي لطبلب القسـ لمتعريؼ بالقسـ كسياساتو كنظاـ الدراسة كالخدمات التعميمية كالتدريبية
كالفرص الكظيفية لمخريجيف.
 .7القياـ بمراجعة األعذار المرضية المقدمة مف الطبلب المتغيبيف عف بعض المحاضرات في ضكء الئحة
قبكؿ األعذار كاعداد قائمة باألعذار المقبكلة.
ثانياً االبتكار:
تـ استقطاب مجمكعة مف طمبة قسـ الفيزياء ممف لدييـ أفكار ابتكاريو حتى يتـ إعدادىـ لممنافسة عمى مستكل
كمية العمكـ كمف ثـ تـ اختيار االبتكارات األكثر تمي انز لممنافسة عمى مستكل الجامعة ضمف الممتقي الطبلبي
السابع كالذم عقد في أبريؿ  2016ـ  .كبعد عدة لقاءات عقدت كرشة تعريفية عمى مستكل الكمية كتـ خبلليا
ترشيح أربعة طبلب مف قسـ الفيزياء لمتنافس ضمف كمية العمكـ كىـ:
 .1الطالب /عمى عبسي ،المشاركة بابتكاريف (المصيدة الذكية/الكمادة اإللكتركنية) – إشراؼ د .محمد فضالي
 .2الطالب  /نايؼ زيمع – المشاركة بابتكار (آلة الطبلء األكتكماتيكية) – إشراؼ د .رشيد قرمكش
 .3الطالب /عمي حمدم – المشاركة بابتكار ( العصا المضيئة ذاتيا) – إشراؼ د .محمد فضالي
 .4الطالب  /عمي عمر – المشاركة بابتكار ( إشارة المركر الذكية)  – -إشراؼ د .رشيد قرمكش
كتـ عقد لقاء لمجنة تحكيـ مشكمة مف الكمية لمناقشة الطبلب المقرر مشاركتيـ بابتكاراتيـ ممثميف عف كمية العمكـ.
كأقرت المجنة فكز ثبلثة ابتكارات مف قسـ الفيزياء (  2لمطالب عمي عبسي كابتكار الطالب نايؼ زيمع) .كفاز
الطالب عمي عبسي بجائزة المركز األكؿ عمى مستكل الكمية عف ابتكاره " الكمادة األكتكماتيكية).
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كما فاز أيضا نفس الطالب بجائزة المركز العاشر عمى مستكل الجامعة بابتكار "الكمادة األكتكماتيكية" ضمف
منافسات الممتقى الطبلبي السابع كالذم عقد بجامعة جازاف خبلؿ الفترة

 7-5رجب 1437ىػ كتـ تكريمو مف

الجامعة كيعتبر أحد المشاركيف لممنافسة عمى مستكل جامعات المممكة في المؤتمر الطبلبي المزمع عقده في
المدينة المنكرة.
ثالثاً  :شؤون الخريجين:
بدأ عمؿ لجنة الخريجيف التابعة لمجنة شؤكف الطبلب في بداية الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي

-1436

1437ىػ .كفيما يمي ممخص ما تـ إنجازه خبلؿ العاـ الدراسي 1437-1436ىػ.
 .1إعداد قائمة بأسماء خريجي القسـ لمفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني كشممت الياتؼ كالبريد االليكتركني كتكجد
نسخة كرقية كاليكتركنية مف تمؾ القائمة بالقسـ.
 .2اإلعداد لحفؿ خريجي الجامعة كالتي أقيمت في شير جمادل اآلخر مف ىذا العاـ مف خبلؿ تكزيع األثكاب
الرسمية عمى الخريجيف لممشاركة في الحفؿ.
 .3إنشاء قاعدة بيانات لمخريجيف نياية كؿ فصؿ دراسي كاضافتيا بالمكقع اإللكتركني لمقسـ.
رابعاً :مشاريع التخرج:
بدأت المجنة عمميا في العاـ الدراسي

1437-1436ىػ باستقباؿ طبلب المستكل السابع الذيف اجتازكا بنجاح

جميع مقررات المستكل السادس كالذيف قامكا بتسجيؿ مقرر بحث التخرج  491فيز كتكزيعيـ حسب رغباتيـ عمى
بعض أعضاء ىيئة التدريس بكاقع  3 – 2طبلب لكؿ مشركع .كما نظمت المجنة لقاء أكاديمي في نياية كؿ
فصؿ دراسي لمناقشة الطبلب في نتائج أبحاثيـ عف طريؽ محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ تـ اختيارىـ
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حسب التخصص كفي نياية المقاءات تـ تكزيع بعض الجكائز عمى الطبلب المتميزيف في عرض أبحاثيـ .كما
قامت المجنة بالتالي:
 .1تككيف 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
 .2تنظيـ دكرات تدريبية لمطبلب في معمؿ الحاسب اآللي بالقسـ كذلؾ بيدؼ تدريبيـ عمى كتابة البحث
كاعطائيـ مقدمة عف برامج الحاسكب كالتقنيات التي قد يحتاجكنيا في أبحاثيـ.
 .3إنشاء قاعدة بيانات بمكقع القسـ اإللكتركني تحتكم عمى أسماء المشاريع البحثية كالممخصات كأسماء
الطبلب كالمشرفيف.
كفيما يمي قائمة بعناكيف المشاريع البحثية التي تـ انجازىا ىذا العاـ:
مشاريع التخرج خالل الفصل الدراسي األول:
تـ تسجيؿ عدد  29طالب في  9مشاريع بحثية بإشراؼ  9مف أعضاء ىيئة التدريس بالعناكيف المكضحة :
1. Effects of doping, resistance and temperature on the performance of Si and GaAs.
2. Attenuation of X-rays.
3. Study of dye-sensitized solar cells.
4. XCOM for calculating mass attenuation coefficient.
5. Oblique Impact on different surfaces.
6. Study of the pairing order parameters of the s-wave and d-wave superconductors.
7. Investigation of plasma aided removal of hydrogen sulfide contamination.
8. Appropriate nuclear reactor type and location in the Kingdom of Saudi Arabia.
9. Chiral perturbation theory; an elective method of QCD at low energy scale.

كتمت المناقشة العمنية لمطبلب في مشاريع تخرجيـ ،كمف ثـ تـ اختيار أفضؿ ثبلثة عركض مقدمة مف الطبلب
لمفكز بجكائز اعتمدت ليذا الغرض في ضكء بعض المعايير التي أقرتيا المجنة لممفاضمة بيف الطبلب .كجاءت
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النتائج كالتالي :فاز بجائزة المركز األكؿ :الطالب /طارؽ قاضي -المركز الثاني :الطالب /مازف كلي حكمي–
المركز الثالث :الطالب /سمطاف حسف حكمي.
مشاريع التخرج خالل الفصل الدراسي الثاني:
تـ تسجيؿ عدد  16طالب في  5مشاريع بحثية بإشراؼ  5مف أعضاء ىيئة التدريس بالعناكيف المكضحة :
1. Modeling of erbium doped fiber amplifier.
2. Electromagnetic radiation from Hertzian electric dipole.
3. Study of black holes- its formation, evolution and fate.
4. Investigation of plasma aided fabrication of nanoparticles.
5. The detection of gamma rays with avalanche photodiodes.

خامساً :األنشطة الطالبية:
يشرؼ 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 .كقد تـ ىذا العاـ 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
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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-اختراؽ الضاحية -ألعاب القكل -الشطرنج -السباحة)
 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).
 .6المشاركة في فعاليات حفؿ الخريجيف لعدد  16طالب متكقع تخرجيـ الفصؿ الدراسي الثاني.
 .7حصؿ فريؽ كرة القدـ بالقسـ عمى مستكل أعضاء ىيئة التدريس كالمنسكبيف عمى المركز الثالث عمى مستكل
الكمية ىذا العاـ.
 .8حصؿ الطالب /خالد عبد الرحمف عيسى عطيفي عمى أحد المراكز األكلى في مسابقة الخطابة عمى مستكل
الجامعة ككذلؾ حصؿ عمى المركز الثاني في مسابقة الطالب المثالي عمى مستكل الكمية.
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 .9حصؿ الطالب /أسامة محمد دحبلف عمى جائزة المركز الثالث في بطكلة التنس األرضي عمى مستكل
الجامعة.
 .10حصؿ طبلب القسـ عمى المركز األكؿ في المسابقة الثقافية عمى مستكل الكمية.
 .11حصؿ الطالب /احمد بارقي عمى المركز الثاني عمى مستكل الكمية في مسابقة بطكلة الشطرنج.
 .2لجنة الجداول واألعباء التدريسية:
قامت المجنة بإعداد الجداكؿ الدراسية لمقسـ خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني ليذا العاـ لعدد
 20عضك ىيئة تدريس بالقسـ كتـ تكزيعيـ عمى القاعات الدراسية بالقسـ كعددىـ

 26مقرر عمى

 8قاعات دراسية بحيث تبدأ

المحاضرات مف الساعة الثامنة صباحان كتستمر حتى الرابعة عص انر في بعض المقررات .كركعي أثناء كضع
الجدكؿ عدـ كجكد تعارضات بيف كؿ مستكييف متتالييف الثالث كالرابع – الخامس كالسادس– السابع كالثامف ،بما
يضمف مركنة لمطالب في اختيار المقررات في ضكء الخطة الدراسية لمقسـ .كما قامت المجنة بتكزيع المياـ
المعممية عمى الييئة المعاكنة كعددىـ  4محاضريف ك 2مف المعيديف مع األخذ في االعتبار عدـ كجكد أكثر مف
 15طالب بالمعمؿ بما يضمف خدمات أكاديمية متميزة .كما قامت المجنة بإعداد الجدكؿ الدراسي لمفصؿ الصيفي
لعدد  8مقررات ىي مقررات المستكييف السابع كالثامف باإلضافة إلى جدكؿ االختبارات لمقررات القسـ خبلؿ
الفصكؿ الدراسية الثبلثة.
كما قامت المجنة بتكزيع العبء التدريسي لمفصكؿ الدراسية الثبلثة لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ عمى الزمبلء
أعضاء ىيئة التدريس كالييئة التدريسية المعاكنة كذلؾ بحسب الجداكؿ التدريسية لكافة المقررات كالشعب .كما قاـ
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بعض أعضاء القسـ بتغطية أعباء تدريسية في الكميات األخرل بحسب احتياجاتيا كالخطابات الكاردة منيا
كالمحالة إلى القسـ مف عمادة الكمية كالتالي:
 .1كمية التربية لؤلقساـ العممية (بنات)
 .2المجمع األكاديمي لمطالبات.

 .3كمية الحاسب اآللي كنظـ المعمكمات .
 .4كمية اليندسة.

 .5السنة التحضيرية.

 .3لجنة االختبارات:
تشكمت لجنة االختبارات قبؿ نياية الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي

1437/1436ىػ بيدؼ تنظيـ عممية

رصد الدرجات سكاء بأكراؽ اإلجابة مف خبلؿ استبلـ أكراؽ اإلجابة مف أستاذ المقرر بعد عممية التصحيح مع
كشكؼ رصد الدرجات اليدكية كالتأكد مف تصحيح كافة األسئمة كصحة رصد الدرجات لكؿ سؤاؿ في المكاف
المحدد عمى صفحة الغبلؼ كصحة تجميعيا كحفظ أكراؽ اإلجابة بمقر المجنة بعد عممية التصحيح كذلؾ خبلؿ
 48ساعة مف انتياء االختبار .بعد ذلؾ يتـ إنياء كافة التكقيعات البلزمة عمى كشكؼ رصد الدرجات كاعادتيا
ألستاذ المقرر إلكماؿ عممية الرصد عمى النظاـ اإللكتركني.
 .4لجنة البحث العممي:
نظمت لجنة البحث العممي ندكة عممية أسبكعية كلمدة ساعة يكـ األربعاء مف كؿ أسبكع بقاعة االجتماعات رقـ
 2307بالكمية،قدميا أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ كالتالي:
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1. Prof. Ali A Kamli, Slow light with electromagnetically induced transparency in optical fibre.
2. Prof. Nurdogan Can, Tunable luminescence of rare earth doped some yttrium-based phosphors and
their applicability to technology.
3.Dr. Masroor Bukhari, Studies in vacuum cavity quantum electrodynamics (cQED) and applications
in mesoscopics and particle physics.
4. Dr. HosamHegazy, Summer Training Program at University of Utah"Summer 1436/2015.
5. Dr. Zaka ul Islam Mujahid, The electron dynamics and frequency coupling in ICP and RF biased
ICP.
6. Dr. Sabar D. Hutagalung, Preparation of porous silicon nanowires for dye-sensitized solar cell
application.

7. Dr. Khai Q. Le (Invited speaker), Engineering light-matter interaction for energy and healthmonitoring applications.
8. Dr. Mohammed Fadhali, Physics program: considerations of quality and sustainability.
9. Dr. Ali Mostafa, Effect of the measuring parameters on the reconstructed images by computerized
tomography.

10. Dr Sintayehu Tesfa, Exploring higher order continuous variable non-classicality.
11. Dr Fabrizio Pinto, The effect of gravitational waves on casimir forces: A novel detection strategy
on the nanoscale.
12. Dr. Mohammed Soltani, Properties and applications of thermochromic VO2 smart coatings.
13. Dr. ElmuezDawi, Self-assembly and fabrication of metallic nanoparticles and their applications.
14. Prof. Yousuf Pyar Ali, High energy ion implantation in GaAs: electrical investigations.
15. Dr. Muhammed Bakr, Raman light scattering in high temperature superconductors.
16. Dr Hossain,searches for new physics particles with collider data.
17. Mahmoud Mahgoub, “Study the stability of N = 28 shell using the 58Ni(p,t)56Ni reaction.
18. Dr Gamal El dallal, Al0.3Ga0.7As/GaAsmultijunctionsolar cells: fabrication and characterization.
19. Dr AbdelRahman Mahdy, Developing nanomaterials for petroleum applications: chemical
sensing as an example.

62

20. Dr. Zain H. Yamani (Invited Speaker), Developing nanomaterials for petroleum applications:
chemical sensing as an example.
21. Dr. Salah Abdulrhmann, Dynamics and Noise of Semiconductor Lasers Used in Optical
Communication Systems.
22. Dr. Hamid ElHor, Global model for the dynamics of granular materials.
23. Dr. Rachid Karmouch, Ice - phobic coating for wind turbines.

 .5لجنة الجودة والتطوير األكاديمي:
تيتـ كحدة الجكدة بقسـ الفيزياء 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  .NCAAAكفي ىذا اإلطار التزمتالمجنة بما يمي:
- 1

استكماؿ ممفات المقررات بالقسـ في نياية كمفصؿ دراسي.

- 2

استطبلع آراء الطبلب مف خبلؿ تنفيذ االستبيانات الثبلثممييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي

 NCAAAكىى:
 استبانة المقررات كعددىا  26مقر انر.
 استبانة خبرة الطالب كالتي تُنفذ عمى طبلب المستكل السادس.
 استبانة البرنامج كالتي تُنفذ 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 عمى أف يتـ تضميف رأيو بتقرير المقرر في كيفية تطكير
االيجابيات كالتغمب عمى السمبيات.
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 - 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.
- 6حضكر كتمثيؿ القسـ في األنشطة كالفعاليات التي تنظميا عمادة التطكير األكاديمي بالجامعة.
كفيما يمي بياف مختصر عف نشاط كحدة كلجنة الجكدة بالقسـ خبلؿ العاـ الدراسي 1437-1436ىػ :
أوال :يشارؾ كؿ مف الدكتكر /حساـ عبد الجكاد حجازم كالدكتكر /سابار ىكتجالكنج في عضكية المجنة الدائمة
لمدراسة الذاتية المؤسسية لمعاـ الجامعي  1437/1436ىػ .
ثانيا :بتكميؼ مف سعادة الدكتكر رئيس القسـ،تـ تنفيذ مراجعة مقررات القسـ كعددىا

 26مقرر مف خبلؿ

تنظيـ كرشة عمؿ أسبكعية كؿ يكـ اثنيف مف الساعة  11:00إلى الساعة  .12:00استيدفت ىذه المراجعة
الكقكؼ عمى مشاكؿ المقررات كمقترحات أعضاء ىيئة التدريس لتطكير المقررات سكاء خبلؿ تنفيذ الخطة
الحالية أك عند اإلعداد لخطة مستقبمية جديدة.
ثالثا :قامت المجنة بتنفيذ كتحميؿ االستبيانات التالية:
- 1

استبيانات الييئة الكطنية الثبلث في الفصميف الدراسييف مف العاـ الجامعي 1437-1436ىػ.

- 2

استبانة كحدة الجكدة بالكمية لتقكيـ التسجيؿ كاإلرشاد األكاديمي.

- 3

استبانة كحدة الجكدة بالكمية لتقكيـ المكتبة كنفذت عمى عينة مف طبلب القسـ كالسادة أعضاء

ىيئة التدريس بالقسـ.
كتـ رفع تقرير بالنتائج اإلحصائية ليذه االستبيانات لسعادة رئيس القسـ.
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رابعا :إعداد تقرير البرنامج عمى نماذج الييئة الكطنية لمعاـ الجامعي  1437-1436ىػ.
 .6المجنة اإلعالمية واالجتماعية:
بدأ العمؿ في إنشاء المكقع اإللكتركني لمقسـ بالمغة العربية كاإلنجميزية في بداية الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ
الجامعي 1432-1431ىػ .كمنذ تمؾ الفترة كالعمؿ متكاصؿ لتطكير مكقع القسـ كفيما يمي ممخص ما تـ إنجازه
خبلؿ العاـ الجامعي 1437-1436ىػ.
 .1إعادة تصميـ كتنظيـ مكقع القسـ بمغتيو العربية كاالنجميزية.
 .2تـ إعادة تصميـ كتنظيـ مكاقع "األحداث كالفعاليات" ك "اإلعبلنات" ك"ألبكـ الصكر".
 .3إضافة كممة رئيس القسـ الجديد كتبعيا إعادة كتابة كممة المقدمة كالرؤية كالرسالة كاألىداؼ.
 .4إضافة أيقكنو جديدة بمسمى "الييكؿ اإلدارم" لتكضيح الشكؿ اليرمي لمقسـ كتشمؿ رئيس القسـ كمجمس
القسـ كأميف كلجاف القسـ.
بدء مف العاـ الجامعي
 .5إضافة أيقكنو جديدة بمسمى "الخريجكف" تشمؿ بيانات خريجي القسـ ن

-1430

1431ىػ حتى العاـ الدراسي 1437-1436ىػ.
 .6عمؿ تحديث دكرم لقائمة أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ.
 .7ضـ جميع أعضاء القسـ في قائمة كاحدة تشمؿ جميع أعضاء ىيئة التدريس (جازاف -صبيا -المجمع
األكاديمي) ،ككميتي اليندسة كالحاسب اآللي.
 .8تحديث الصفحة الخاصة باألساتذة الزائريف كالتي تضـ أسماء األساتذة كعناكينيـ كفترة الزيارة.
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 .9تحديث قائمة األبحاث العممية المنشكرة بالدكريات العممية بإضافة األبحاث المنشكرة حتى

 2016كالتي

تحمؿ اسـ جامعة جازاف كتضـ القائمة عنكاف البحث كالناشر كدكرية النشر باإلضافة إلنشاء رابط لمكقع
المجمة التي نشربيا كؿ بحث.
 .10تحديت مكقع "المحاضرات كالمؤتمرات" بإضافة قائمة المحاضرات الحديثة كالتي تمت بالقسـ حتى شير
رجب (مايك) مف ىذا العاـ.
 .11تحديث قاعدة بيانات كاممة عف المشاريع الطبلبية ابتداء مف الفصؿ األكؿ لمعاـ الجامعي

-1432

1433ىػ إلى اآلف .كتضـ القاعدة عناكيف المشاريع كأسماء الطبلب كالمشرفكف كممخص عف كؿ مشركع.
 .12تحديث صفحة "أخبار القسـ" بإضافة أىـ أخبار القسـ مف مناصب جديدة كجكائز لبعض أعضاء القسـ.
 .13تحديت قائمة أحداث كفعاليات القسـ بإضافة اجتماعات كلقاءات القسـ حتى تاريخو.
 .7لجنة المعيدين والمبتعثين:
قامت المجنة بتنسيؽ كترتيب ممفات المعيديف كالمحاضريف بالقسـ المبتعثيف خارج المممكة الستكماؿ دراساتيـ
العميا بحيث يحتكل كؿ ممؼ عمى كافة معمكمات المعيديف كالمحاضريف منذ أف تـ تعيينيـ بالقسـ .كما قامت
المجنة بالتكاصؿ مع جميع المبتعثيف مف خبلؿ كسائؿ التكاصؿ المتاحة لمتابعتيـ كتقديـ المشكرة كالتكصيات التي
قد يحتاجيا البعض ضمف إجراءات الحصكؿ عمى قبكؿ لبلنتقاؿ مف مرحمة دراسية إلى أخرل مع التأكد مف
سبلمة اإلجراءات كااللتزاـ بالتخصصات المبتعثيف مف أجميا .كذلؾ تـ إعداد تقرير عف كؿ مبتعث تقدـ لتمديد
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1437-1436ىػ تمت

بعثتو أك ترقيتيا تمييدان لمناقشتو في اجتماعات مجمس القسـ .خبلؿ ىذا العاـ الجامعي
مناقشة الطمبات المكضحة بالجدكؿ التالي في مجمس القسـ كاتخاذ اإلجراءات المكضحة:
م
1

االســـم
يحيى عبد الكريم العجالني

جية االبتعاث

المرحمة الدراسية

اإلجراء في مجمس القسم

جامعة غرب اسكتمندا

الدكتوراه

الموافقة عمى تمديد بعثتو لمدة عام
ابتداء من فبراير.2016
ً

بريطانيا
2

يحيى محمد غزواني

3

يحيى أحمد فرحان الفيفي

4

جابر ولي أبو شممو حكمي

5

أسامة عبد اهلل عمر مدخمي

6

أحمد مشموي محمد خبراني

7

أحمد مشموي محمد خبراني

جامعة والية إمبوريا

دراسة المغة

الواليات المتحدة األمريكية
جامعة كوينز

الدكتوراه

كندا
جامعة تكساس إى إم

الدكتوراه

الواليات المتحدة األمريكية
جامعة إلينوى الغربية

دراسة المغة

الواليات المتحدة األمريكية

ابتداء من
الماجستير لمدة عامين
ً
يناير .2016
الموافقة عمى ابتعاثو لمدة ثالثة
ابتداء من
سنوات لدراسة الدكتوراه
ً
يناير .2016
الموافقة عمى تمديد بعثتو لمدة

6

ابتداء من  15يناير.2016
أشير
ً
عدم الموافقة عمى ترقية بعثتو مع
التوصية بالبحث عن قبول بجامعة

أخرى لمرحمة الماجستير.

الموافقة عمى ترقية بعثتو لدراسة

جامعة ميزوري كانساس

الدكتوراه ونقل بعثتو لجامعة وين

الواليات المتحدة األمريكية

الماجستير

جامعة وين ستيت

الدكتوراه

الواليات المتحدة األمريكية

الموافقة عمى ترقية بعثتو لدراسة

ستيت بالواليات المتحدة األمريكية
ابتداء من يناير
لمدة  3سنوات
ً
.2016
الموافقة عمى ترقيتو لدرجة محاضر
بعد أن حصل عمى درجة

الماجستير.
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 .8لجنة ورش العمل:
برعاية ككالة الجامعة لمجكدة كالتطكير األكاديمي ككمية العمكـ بجامعة جازاف ،نظـ قسـ الفيزياء المؤتمر السعكدم
الدكلي الخامس في الفيزياء بعنكاف " التطكرات البحثية الحديثة في الفيزياء" خبلؿ الفترة

 10-8جمادم األكؿ

كىِدؼ المؤتمر إلى تبادؿ الخبرات بيف العديد مف عمماء الفيزياء داخؿ كخارج المممكة كمناقشة آخر
1437ىػَ .
التطكرات البحثية في مجاالت عمـ الفيزياء مف خبلؿ عرض كمناقشة أكثر مف  30كرقة بحثية في تخصصات:
تقنية النانك كتطبيقاتو ،البصريات الكمية كالميزر ،الفكتكنيات كالفيزياء الذرية ،أشباه المكصبلت كعمكـ المكاد
كتطبيقاتيا الحديثة ،الفيزياء النككية ،الفيزياء النظرية.
كشارؾ في كرشة العمؿ مجمكعة متميزة مف أساتذة كباحثيف مف جامعات عالمية مف :الكاليات المتحدة األمريكية
 أسبانيا -فرنسا -بكلندا  -ألمانيا ،باإلضافة إلى مجمكعة مف الباحثيف المتميزيف بالجامعات السعكدية شممت:جامعة جازاف  -جامعة الممؾ سعكد -جامعة الممؾ خالد -مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمكـ كالتقنية  -جامعة الممؾ
فيد لمبتركؿ كالمعادف – جامعة طيبة ،باإلضافة إلى المشاركة االيجابية لمعنصر النسائي مف خبلؿ مجمكعة مف
الباحثات بجامعة جازاف كجامعة الممؾ خالد.
أيضان شارؾ طبلب قسـ الفيزياء في إنجاح المقاء مف خبلؿ المشاركة في التنظيـ كحضكر كافة المحاضرات
كالمشاركة ببعض المداخبلت كالمناقشات التي أثرت كرشة العمؿ.
كفي ختاـ المقاءات العممية ألقى سعادة الدكتكر غالب عمر سكيدم كممة شكر فييا كافة المشاركيف في فعاليات
كرشة العمؿ كقدـ خبلليا بعض اليدايا التذكارية لممشاركيف كالمجنة المنظمة.

68

 .9لجنة مراجعة المقررات العممية
تـ تشكيؿ لجنة خاصة لمراجعة المحتكل العممي لممقررات العممية في الخطة الحالية كاعداد مذكرات المعامؿ كذلؾ
في بداية الفصؿ الدراسي الثاني ىذا العاـ .بدأت المجنة منذ أف تشكمت في مراجعة كافة المذكرات الحالية كمقارنة
محتكياتيا مع مفردات المقررات .كتـ تكزيع مسؤكلية إعداد مذكرة المعامؿ عمى أعضاء المجنة بحيث يكمؼ أحد
أعضاء المجنة بالتعاكف مع المحاضر القائـ بتدريس المعمؿ بإعداد مذكرة ذلؾ المعمؿ بحيث تحتكم كؿ مذكرة
عمى عدد  10تجارب كحد أدنى لجميع معامؿ القسـ كعددىا  10معامؿ تغطي كافة المقررات العممية لمقررات
القسـ .كمف المنتظر إف شاء اهلل أف تنتيي المجنة خبلؿ أياـ مف إعداد جميع المذكرات.
 .10لجنة المعامل والمشتريات:
تتمخص أىداؼ المجنة في اقتراح األجيزة المراد شرائيا لممعامؿ الطبلبية كاحتياجات البحث العممي كاعداد النماذج
البلزمة كارساليا إلكتركنيان إلى المجنة الدائمة لممشتريات بالجامعة ،كذلؾ متابعة تكريد األجيزة كاستبلميا كالتأكد
مف صبلحيتيا .كقد قامت المجنة بإنجاز اآلتي:
 - 1كرد إلى المجنة طمب بشأف عمؿ الدراسة الفنية كاختيار العرض المناسب في المنافسة رقـ (

)382

كالخاصة بتأميف احتياجات معامؿ تقنية النانك بكمية العمكـ ،فقامت المجنة بفحص العركض المقدمة مف
الشركات كالخاصة بأجيزة الفيزياء كتـ عمؿ الدراسة الفنية ليا كاختيار العركض المطابقة لممكاصفات كاعداد
النماذج المطمكبة كارساليا إلى المجنة العامة لممعامؿ بالكمية تمييدان إلرساليا إلى المجنة الدائمة لممشتريات
بالجامعة إلقرارىا كالعمؿ عمى تكريدىا لمكمية.
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 - 2كرد إلى المجنة طمب بشأف عمؿ الدراسة الفنية كاختيار العرض المناسب في المنافسة رقـ (

)390

كالخاصة بتأميف احتياجات قسـ الفيزياء بكمية العمكـ فقامت المجنة بفحص العركض المقدمة مف الشركات كتـ
عمؿ الدراسة الفنية ليا كاختيار العركض المطابقة لممكاصفات كاعداد النماذج المطمكبة كارساليا إلى

المجنة

العامة لممعامؿ بالكمية تمييدان إلرساليا إلى المجنة الدائمة لممشتريات بالجامعة إلقرارىا كالعمؿ عمى تكريدىا.
- 3

كرد خطاب مف سعادة رئيس المجنة المركزية لممعامؿ بالجامعة بشأف مكافاة المجنة المركزية لممعامؿ

بحصر األجيزة المعممية الزائدة عف حاجة القسـ حتى تتمكف المجنة مف إعادة تكزيعيا كاالستفادة منيا في
الكميات المناظرة بالجامعة فقامت المجنة بحصر لؤلجيزة الزائدة بجميع معامؿ القسـ كاعداد القائمة الخاصة بيا
كتسميميا إلى سعادة رئيس القسـ الذم أرسميا بدكره إلى المجنة المركزية.
- 4

كرد خطاب مف الجامعة إلعداد احتياجات القسـ مف األجيزة المعممية لمعاـ الجامعي 1438-1437ىػػ،

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 تـ عرضيا عمى سعادة رئيس القسـ كالذم أبدل مبلحظاتو عمييا كمف ثـ
تكقيعيا كتـ إرساليا إلكتركنيان إلى المجنة العامة لممعامؿ بالكمية تمييدان إلرساليا إلى المجنة الدائمة لممشتريات
بالجامعة إلقرارىا كالعمؿ عمى تكريدىا لمقسـ.
 .11لجنة الدراسات العميا:
باشرت المجنة مياميا مستعرضة كؿ ما أنجز في العاـ الماضي مع سعادة رئيس القسـ .كقامت بتعبئة كافة
االستمارات الخاصة باستحداث برنامج الماجستير في القسـ كارساليا إلى الكمية مع كافة الكثائؽ الخاصة بالبرنامج
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كتتضمف البلئحة الداخمية لمدراسات العميا بالقسـ ككصؼ مقررات الماجستير ككافة االستمارات المطمكبة لممؼ
التقديـ بعد مراجعة البرنامج عمى مدل  6شيكر خبلؿ العاـ الدراسي الماضي كعرض مفردات جميع المقررات مف
خبلؿ مجمكعة مف كرش العمؿ كبعد مناقشة البرنامج مع القسـ النسائي تـ التكافؽ عمى صيغة مكحدة لبرنامج
الماجستير كأرسمت لمجامعة لمدراسة كاالعتماد .كما قامت المجنة بعرض البرنامج أماـ لجنة الخطط كالمناىج
بالجامعة كستعمؿ عمى تعديؿ البرنامج كاستيعاب كافة المبلحظات الكاردة عميو.
خدمة المجتمع:
برعاية كمية العمكـ بجامعة جازاف ،نظـ قسـ الفيزياء محاضرة عامة لطبلب الكمية ألقاىا سعادة الدكتكر /زيف حسف
يماني -األستاذ المشارؾ بقسـ الفيزياء-جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف كالذم يشغؿ منصب نائب رئيس
الجمعية السعكدية لمعمكـ الفيزيائية كذلؾ يكـ األربعاء المكافؽ
الحادية عشر صباحان .كعمى مدل

1437/6/28ق بمسرح الكمية في تماـ الساعة

 35دقيقة ألقى د .يماني محاضرة أكضح مف خبلليا الترابط بيف العمكـ

المختمفة ،حيث يتبلقى عمـ الفيزياء مع عمكـ الكيمياء كالرياضيات كاألحياء كالطب كاليندسة مبينان أنو حصؿ عمى
العديد مف براءات االختراع مف مكتب براءات االختراع األمريكي إحداىا عف ابتكار طريقة جديدة لزيادة كفاءة
خبليا الكقكد كالبطاريات عف طريؽ تككيف محفز كيربائي يعتمد عمى الكربكف المشكب بالنيتركجيف كذلؾ بالقياـ
بعممية بممرة لممح األنيميف الصمب .كما تضمنت المحاضرة ممخص تعريفي بالجمعية السعكدية لمعمكـ الفيزيائية مف
حيث :النشأة كالرؤية كالرسالة كاألىداؼ كاألقساـ .كركز سعادتو عمى القسـ الطبلبي كأحد األقساـ اليامة كالفاعمة
في الجمعية مف خبلؿ استعراض لممياـ التي يقكـ بيا القسـ كتتمخص في التالي:
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.1إعداد كتصميـ كتنفيذ المقررات اإللكتركنية كالدكرات التدريبية في مجاؿ الفيزياء.
 .2إنشاءقناة"قناتي"عمىاليكتيكب كاإلشراؼ عميياكمتابعةتحميؿ المشاركاتفييا.
 .3إقامة مسابقات كمنافسات بيف الطمبة في مجاالت متنكعة.
 .4استقباؿ األفكار كالمقترحات في مجاؿ تطكير كتحسيف تعميـ كتعمـ الفيزياء.
 .5رفع كفاءة التكاصؿ اإللكتركني بيف جميع الطبلب عف طريؽ إنشاء مجمكعات بريدية.
 .6اإلشراؼ عمى مكقع "عممني" الذم ييتـ باإلجابة عمى استفسارات الطبلب عما في مجاالت الفيزياء.
بعد ذلؾ كعمى مدل  20دقيقة فُتِح باب النقاش لمطبلب ،حيث استمع د .يماني الستفسارات الطبلب كتطمعاتيـ
كاإلجابة عمى أسئمتيـ ككيفية التحاقيـ بالجمعية كأعضاء فاعميف مما أضفى عمى المقاء ركح المكدة بيف الحضكر.
في نياية المقاء أعرب الطبلب عف شكرىـ كامتنانيـ لمجيكد التي يبذليا قسـ الفيزياء ككمية العمكـ في سبيؿ زيادة
الحافز لدييـ كتعزيز ركح االنتماء كالتي تأتي بالمشاركة كعقد مثؿ ىذه المقاءات كالتكاصؿ مع اآلخريف مف أجؿ
التعاكف لمكاجية المشكبلت ،ككضع البرامج المناسبة لمكاجيتيا كأكلى الخطكات في سبيؿ مسايرة ركب التطكر
العممي كدفع عجمة التنمية.
حضر المقاء بجانب طبلب الكمية سعادة الدكتكر عمي أحمد الكاممي -ككيؿ الجامعة لمجكدة كالتطكير األكاديمي
كسعادة الدكتكر غالب عمر سكيدم  -رئيس قسـ الفيزياء كجميع أعضاء ىيئة التدريس بقسـ الفيزياء.
موضوعات أخرى:
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 حضكر الدكتكر/غالب عمر سكيدم  -رئيس القسـ

 ،كالدكتك ر/حسيف أحمد ،اجتماع المنظمة األكركبية

لؤلبحاث النككية كالذم عقد بسكيس ار خبلؿ الفترة 2016/4/22 -18ممعرض ممؼ عضكية قسـ الفيزياء في
تجارب (.(Compact Moun Solenoid
 شارؾ الدكتكر /جماؿ الدالؿ في فعاليات الممتقى العممي السابع لطبلب كطالبات التعميـ العالي بجامعة جازاف
في الفترة 1437/7/7-5ىػ مف خبلؿ إشرافو عمى بحث مقدـ مف الطالب /أحمد عبده حمدم .البحث بعنكاف:
Effects of doping, contact resistance and temperature on the performance of Si and GaAs solar cells.

 شارؾ الدكتكر/رشيد قرمكش في فعاليات الممتقى العممي السابع لطبلب كطالبات التعميـ العالي كالذم عقد في
رحاب جامعة جازاف خبلؿ الفترة 1437/7/7-5ىػ مف خبلؿتحكيـ بحثيف ضمف أبحاث الممتقى.
 شارؾ الدكتكر /محمد بكر في فعاليات الممتقى العممي السابع

لطبلب كطالبات التعميـ العالي كالذم عقد في

رحاب جامعة جازاف خبلؿ الفترة 1437/7/7-5ىػ مف خبلؿ تحكيـ بحث ضمف أبحاث الممتقى.
 شارؾ الدكتكر /عمي مصطفى في فعاليات الممتقى العممي السابع

لطبلب كطالبات التعميـ العالي كالذم عقد

في رحاب جامعة جازاف خبلؿ الفترة 1437/7/7-5ىػ مف خبلؿ تحكيـ بحث ضمف أبحاث الممتقى.
 شارؾ أعضاء القسـ في تحكيـ عدد مف األبحاث المشاركة في فعاليات كرشة العمؿ الخامسة التي نظميا قسـ
الفيزياء خبلؿ الفترة 2016/2/19-17ـ.
 استمرار دكتكر /السعيد جكده ضمف ىيئة التحكيـ لمجمة عمكـ المكادلمعاـ الرابع.
 شارؾ دكتكر /السعيد جكده ضمف الييئة التحريرية لثبلث مجبلت أجنبية في مجاؿ عمكـ المكاد.
 إشراؼ دكتكر /فابريزك بنتك عمى المكاطف /عبد الرحمف خبراني – أحد خريجي القسـ لتقديـ بحث خبلؿ
المؤتمر الدكلي لمطبلب بجامعة قطر– الدكحة – قطر خبلؿ الفترة  15-13نكفمبر  ،2016البحث بعنكاف :
Numerical calculation of the gravitational N-body problem: Applications to spacecraft trajectory
calculations (numerical computation project).

 إشراؼ د .فابريزك بنتك عمى طالب ماجستير بجامعة ركبرت مكريس بالكاليات المتحدة

كاالنتياء مف التقرير

النيائي بعنكاف:
Acoustic analog demonstration of the Casmir effect (experimental and theoretical project).
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ثالثاً :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

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.

.4

إجراء البحكث العممية األكاديمية كالتطبيقية.

.6

تقديـ الخدمات الفنية في مجاؿ الكيمياء لمقطاعيف الحككمي كالخاص.

.5
.7

اإلسياـ في نشر الثقافة العممية عف طريؽ عقد المؤتمرات كالندكات العممية.

تشجيع تعريب العمكـ بالتأليؼ كالنشر كالترجمة .

رئيس القســـم  :د .ابراىيم بن عمي رديني
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أسماء أعضاء ىيئة التدريس
م

االســـــــــــــــــم

الدرجة العممية

التخصص

الجنسية

 1أ.د.عبد الغني عبده يوسف عثمان

أستاذ

كيمياء حيوية

مصرى

 2أ.د.فتحي عمي أبو شنب

أستاذ

كيمياء عضوية

مصرى

 3أ.د .أشرف حسن فكرى عبد الوىاب

أستاذ

كيمياء عضوية

مصرى

 4أ.د .عبد الرحمن عمى حسن فرغمى

أستاذ

كيمياء عضوية

مصرى

 5أ.د .ىشام حافظ السيد سكر

أستاذ

كيمياء فيزيائية

مصرى

 6أ.د.عماد أبو السعود عرب

أستاذ

كيمياء فيزيائية

مصرى

 7أ.د .طارق مأمون حسن الجوجرى

أستاذ

كيمياء فيزيائية

مصرى

 8د.مجدى منصور محمد السعيد

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

مصرى

 9د.محمد حسين مصطفى أحمد

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

مصرى

 10د.عماد مصباح السيد محمد التمبانى

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

مصرى

 11د.عماد الدين محروس أبو النور

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

مصرى

 12د .سامي قرني أحمد دسوقي

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

مصرى

 13د.سامح رمضان حامد الجوجرى

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

مصرى

 14د .عبد الناصر محمد أحمد

أستاذ مشارك

كيمياء غير عضوية

مصرى

 15د.خالد ىاشم خالد حجاب

أستاذ مشارك

كيمياء غير عضوية

مصرى

 16د.خالد فريج عبد اهلل حسن

أستاذ مشارك

كيمياء غير عضوية

مصرى

 17د.أيمن يحى أحمد مرسي

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

مصرى

 18د .مدحت محمد المصيمحي

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

مصرى

 19د.محمد سيد ثابت إسماعيل

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

مصرى

 20د.رزق السيد أحمد خضر

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

مصرى

 21د.عثمان بن موسى عثمان حكمي

أستاذ مساعد

معالجة المخمفات

سعودى

 22د .وليد محمد إسماعيل شوبك

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

سورى
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 23د .عالء الدين مصطفى صالح

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

مصرى

 24د.زينيم حسني محمد محمد

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

مصرى

 25د .محمد أسد الدين السكار

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

ىندى

 26د.سيد كاشف عمي

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

ىندى

 27د.إبراىيم بن عمي محمد رديني

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

سعودى

 28د .محمد ظافر يحيي عطيف

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

سعودى

 29د .حسن محمد عبد العزيز درويش

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

مصرى

 30د.ديوان أكرم محمد شرف الدين

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

ىندى

 31د.محمد صبري محمد مصطفى

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

مصرى

 32د .ضياء عبد السميع إبراىيم عبده

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

مصرى

 33د .السعيد عبد الحميد محمد

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

مصرى

 34د.عمي عبد السيد محمد عمي ياسين

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

مصرى

 35د .حسام الدين جالل مرسي

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

مصرى

 36د.عمي أحمد عمي سميمان

أستاذ مساعد

كيمياء غيرعضوية

مصرى

 37د .بمرام كيران

أستاذ مساعد

كيمياء غيرعضوية

ىندى

 38د .عمر ربيع سميمان

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

مصرى

 39د .رحاب عبيد عزوز

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

مصرى

 40د .فؤاد جمعة فؤاد متولي

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

مصرى

 41د .أحمد عوض محمد عبد الجواد

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

مصرى

 42د .عبد الحميد محمد حسام

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية
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أعضاء الوظائف المعاونة
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المبتعثون
الدرجة العممية

الوظيفة

التخصص

#

االســـــــــــــــــم

محاضر

كيمياء فيزيائية

1

أ .عبد اهلل عمي العمري

ماجستير

2

أ.فيصل بن محمد الزىراني

ماجستير

محاضر

3

أ .محمد ناصر أحمد الثقبي

بكالوريوس

معيد

كيمياء غير عضوية

4

أ.ماجد يحيى أحمد المشنوي

بكالوريوس

معيد

كيمياء غير عضوية

5

أحمد بن حسين جوىري

بكالوريوس

معيد

كيمياء تحميمية

6

يوسف عيسى مخرش

بكالوريوس

معيد

كيمياء عضوية

7

ناصر جابر العامري

بكالوريوس

معيد

كيمياء عضوية

8

وليد بن محمد يحيى األمير

بكالوريوس

معيد

كيمياء فيزيائية

9

أ .فارس سممان حسن الفيفي

بكالوريوس

معيد

كيمياء تحميمية

10

أ.محمد حسين عمي عطيفو

بكالوريوس

معيد

كيمياء تحميمية

11

أ .يحيى يوسف عطيف طوىري

بكالوريوس

معيد

كيمياء عضوية

12

أ .أيوب محمد بكري أبو راية

ماجستير

محاضر

كيمياء تحميمية

13

أ .عبد الرحمن ىادى حسيني

بكالوريوس

معيد

كيمياء فيزيائية

14

أ .خميل ابراىيم عيسي مدرمح

بكالوريوس

معيد

كيمياء تحميمية

كيمياء عضوية

أعضاء ىيئة التدريس طبقاً لمدرجة العممية
أستاذ

أ .مشارك

أ .مساعد

محاضر

معيد

المجموع

سعودي

-

-

3

3

11

17

متعاقد

7

13

19

9

-

48

جممة

7

13

22

12

11

65
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مختبرات القسم
م

المختبر

النشاط

1

مختبر الكيمياء الفيزيائية

تدريس مقررات الكيمياء الفيزيائية

2

مختبر الكيمياء غير العضوية

تدريس مقررات الكيمياء غير العضوية

3

مختبر الكيمياء العضوية

تدريس مقررات الكيمياء العضوية

4

مختبر الكيمياء الحيوية

تدريس مقررات الكيمياء الحيوية

5

مختبر الكيمياء التحميمية

تدريس مقررات الكيمياء التحميمية

تشكيل لجان القسم
لجنة المعيدين والمحاضرين

م
1

د.إبراىيم بن عمي محمد رديني

رئيساً

2

د .سامح رمضان حامد الجوجرى

نائباً

3

أ.د.طارق مأمون الجوجري

عضواً

4

أ.د .عماد أبو السعود عبد المجيد عرب

عضواً

5

أ.د.فتحي عمي أبو شنب

عضواً

6

أ.د .عبد الرحمن عمى حسن فرغمى

عضواً

7

د .عمى أحمد عمى سميمان

عضواً

لجنة الجداول الدراسية

م
1

د .سامح رمضان حامد الجوجري

رئيساً

2

د .محمد سيد ثابت إسماعيل

نائباً

3

د .عالء الدين مصطفى صالح

عضواً

4

د .حسام الدين جالل مرسى

عضواً

5

د.مدحت محمد المصيمحي

عضواً

6

د .عبد الناصر محمد أحمد

عضواً

7

د .سيد الكاشف

عضواً
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لجنة األجيزة والمعامل

م
1

د.سامي قرني أحمد دسوقي

رئيساً

2

د .محمد صبري محمد مصطفي

نائباً

3

أ .احمد اسماعيل الطواب

عضواً

4

أ .يونس محمد بوعزيزي

عضواً

5

أ .قدري محمد اليمبي

عضواً

6

امام صاحب سيد

عضواً

7

احمد ديب حسن ديب

عضواً

م

لجنة األنشطة بالقسم (الثقافية والرياضية واالجتماعية)

1

أ.د .عبد الرحمن عمى حسن فرغمى

رئيساً

2

د.مدحت محمد المصيمحي

نائباً

3

د.عماد الدين محروس أبو النور عطا

عضواً

4

د.حسام الدين جالل

عضواً

5

د .ضياء عبد السميع إبراىيم عبده

عضواً

6

أ .احمد اسماعيل الطواب

عضواً

لجنة اإلرشاد األكاديمى

م
1

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

رئيساً

2

د.أيمن يحى أحمد مرسي

نائباً

3

د .عمى أحمد عمى سميمان

عضواً

4

د.عماد مصباح السيد محمد التمبانى

عضواً

5

د.رحاب عبيد عزوز

عضواً

6

د.عبد الناصر محمد أحمد محمد

عضواً

7

د .عمر ربيع سميمان

عضواً

8

د .السعيد عبد الحميد محمد

عضواً
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م

لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي

1

د.رحاب عبيد عزوز

رئيساً

2

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

نائباً

3

د.ىشام حافظ سكر

عضواً

4

د.مدحت محمد المصيمحي

عضواً

5

د .محمد سيد ثابت إسماعيل

عضواً

6

د.أحمد عوض محمد عبد الجواد

عضواً

7

د.عمي عبد السيد محمد عمي ياسين

عضواً

المجنة العممية

م
1

أ.د.طارق مأمون الجوجري

رئيساً

2

د.خالد فريج عبد اهلل حسن

نائباً

3

د .وليد محمد اسماعيل شوبك

عضواً

4

د.عماد مصباح السيد محمد التمبانى

عضواً

5

د.خالد ىاشم حجاب

عضواً

6

د .عمى أحمد عمى سميمان

عضواً

7

د.ضياء عبد السميع إبراىيم

عضواً

م

لجنة الشؤون الطالبية

1

د.إبراىيم بن عمي محمد رديني

رئيساً

2

أ.د .عبد الغنى عبده يوسف

نائباً

3

د .سامح رمضان حامد الجوجرى

عضواً

4

د.رزق السيد أحمد خضر

عضواً

5

أ .أحمد إسماعيل الطواب

عضواً
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م

لجنة اإلشراف عمى مشروع التخرج

1

د .مجدى منصور محمد خطاب

رئيساً

2

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

نائباً

3

د.رحاب عبيد عزوز

عضواً

4

د .سامح رمضان حامد الجوجرى

عضواً

5

د.سيد كاشف عمي

عضواً
لجنة الخرجين

م
1

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

رئيساً

2

أ.د .عبد الرحمن عمى حسن فرغمى

نائباً

3

د.رحاب عبيد عزوز

عضواً

4

د .سامح رمضان حامد الجوجرى

عضواً

5

د .مجدى منصور محمد خطاب

عضواً

م

لجنة الخطط والمناىج

1

د.إبراىيم بن عمي محمد رديني

رئيساً

2

د .محمد ظافر يحيي عطيف

نائباً

3

د.سامح رمضان حامد الجوجرى

عضواً

4

أ.د .طارق مأمون حسن الجوجرى

عضواً

5

أ.د .عبد الرحمن عمى حسن فرغمى

عضواً

6

أ.د.عبد الغني عبده يوسف عثمان

عضواً

7

أ.د.فتحي عمي أبو شنب

عضواً

8

د.عمي أحمد عمي سميمان

عضواً

9

د.محمد سيد ثابت إسماعيل

عضواً
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تمبرٌز نجبٌ اللسى

لجنة األنشطة الطالبية:
األنشطة الرياضية

 -1المشاركة في بطكلة الكمية السادسة لكرة القدـ في الفترة مف 1437/1/27-15ىػ
 -2المشاركة في بطكلة كمية العمكـ الثانية في كرة القدـ ألعضاء ىيئة التدريس كالمنسكبيف كذلؾ في الفترة مف
1437/7/26ىػ
-3بطكلة كمية العمكـ لتنس الطاكلة
-4بطكلة كمية العمكـ لمبمياردك
-5بطكلة كمية العمكـ لمشطرنج
ثانيان :األنشطة االجتماعية
اليكـ الرياضي االجتماعي لمقسـ يكـ الثبلثاء المكافؽ 1437-5-14ىػ
الثقافي
ة
األنشطة
 .1االكليمبياد الثقافي العممي الرابع بيف أقساـ الكمية لمعاـ الجامعي 1437-1436ىػ.
 .2مسابقة القرآف الكريـ كالسنة النبكية التي عقدت يكـ االثنيف المكافؽ 1437/4/22ىػ .
 .3مسابقة الطالب المثالي بالكمية لمعاـ الجامعي 1437-1436ىػ
األنشطة التدريبية
 .1دكرة تدريبية في االبتكار كريادة األعماؿ االثنيف المكافؽ 1436/1/ 6ىػ
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 .2دكرة األمف كالسبلمة في المعامؿ (االثنيف المكافؽ 1437/7/ 11ىػ)
لجنة الجودة
ما تـ انجازه مف انشطة الجكدة خبلؿ العاـ الجامعي  1437 / 1436ىػ
 -1التأكد مف االنتياء مف إعداد ممؼ المقرر في جميع مقررات الشعب المختمفة بالقسـ مع بداية الفصؿ الدراسي
األكؿ لمعاـ الجامعي  30 ( .1437-1436مقرر )  +ممفات المقررات التي تدرس خارج القسـ  3مقررات
 -2التاكيد مف ك جكد ممؼ البرنامج .
 -3مراجعة المقررات الدراسية النظرية كالعممية داخؿ الشعب كاجراء ما يمزـ مف تطكير ليا كتحديث المراجع.ك
مقارنتيا بما يتـ بالجامعات االخرم
 -4تنظيـ يكـ لمتعريؼ بالقسـ (لمطبلب الجدد ) في الفصؿ الدراسي االكؿ ك اخر بالفصؿ الدراسي الثاني.
 -5لقاء فصمي لرئيس القسـ مع الخريجيف بالفصؿ االكؿ كالفصؿ الثاني
 -6لقاء فصمي لرئيس القسـ مع المتفكقيف مف طبلب القسـ بالفصؿ االكؿ كالفصؿ الثاني
 -7اجراء تحميؿ لبلختبارات الفصمية (الدكرم االكؿ ) لكؿ المقررات كمناقشة الزمبلء فيما اظير حيكد كبير عف
النسب المتكقعة كمناقشة االليات الخاصة بتحسيف نتائج الطبلب
 -8اعداد التقرير السنكم لمجكدة عف العاـ المنصرـ 1436./1435
 -9تحميؿ نتائج الفصؿ الدراسي االكؿ مف العاـ الدراسي 1436/1435
 -10تنفيذ كرشة لتدريب الزمبلء الجدد ك المحاضريف بالقسـ عمي اعماؿ الجكدة.
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التنسيؽ مع أمكاف التكظيؼ ذات الصمة بالبرامج التي تقدميا الكمية إلرساؿ الطمبة لمتدريب لدييـ.
 -11كضع سياسة معتمدة مف مجمس القسـ لمتعامؿ مع الطمبة المتعثريف ككضع آلية لئلعبلف عنيا كتفعمييا.
 -12تزكيد اعضاء ىيئة التدريس بالتغذية الراجعة مف االستبيانات ك تحميؿ نتائج مقرراتيـ الدراسية
 -13تحديث قاعدة بيانات اعضاء ىيئة التدريس كتكحيد شكؿ السيرة الذاتية ( ارسمت لمشعب كجارم استكماليا)
 -14تحديث قاعدة بيانات المعامؿ كتجييزاتيا (ارسمت لمشعب كجارم استكماليا)
 -15تكحيد الشكؿ العاـ لبلكراؽ المتداكلة بالقسـ (كرؽ االختبارات الدكرية -الفصمية) بالتعاكف مع لجنة الجداكؿ
 -16تـ اعداد تكصيؼ البرنامج حسب النمكذج الجديد لمييئة.
 -17تـ اعداد اؿ  KPIالخاص بالقسـ.
 -18جارم اعداد التقرير السنكم لمجنة الجكدة بالقسـ.
 -19حضكر  3كرش عمؿ الخاصة بالتخطيط االستراتيجي ك الخطة التنفيذية ( 35عضك )
 -20استكماؿ ممفات المقررات ك العمؿ عمي كجكد ممفات الكتركنية لممقررات ك البرنامج.
لجنة اإلرشاد األكاديمي
قامت المجنة بيذه االعماؿ داخؿ القسـ
الفصؿ الدراسي االكؿ
- 1حدثت المجنة قكائـ االرشاد االكاديمي الخاصة بكؿ عضك ك اعطت كؿ عضك مف اعضاء ىيئة التدريس
بالقسـ قائمة طبلب االرشاد الخاصة بو
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- 2االسبكع االكؿ مف الدراسة تـ عممية الحذؼ كاالضافة لعدد  124طالب 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
- 3بالنسبة لتعديؿ الشعب يتـ التعديؿ بناء عمى تكصيات القسـ اال فى حاالت خاصة بعد مكافقة سعادة
رئيس القسـ
- 4تـ اضافة مقرر  491كيـ  2مشركع بحث باليات المتفؽ عمييا مف القسـ كىي
ا) اف تككف الساعات المتبقية لمطالبما بيف  44 - 34ساعة تدريسية معتمدة ك ذلؾ ليتسنى لمطالب
التخرج فى الفصؿ الدراسي الثاني
ب) يضاؼ مقرر مشركع البحث لمطبلب فى المستكل السادس ك السابع ك الثامف
تـ التسجيؿ لعدد  76طالب اتـ المشركع ك تـ تكزيعيـ عمى اعضاء ىيئة التدريس بحيث اف يككف لكؿ
عضك طالبيف ك انجز المقرر  76طالب
- 5قامت المجنة يتحديث بيانات الطبلب بالقسـ ك حذؼ الطبلب الخرجيف فى الفصؿ الدراسي الثاني 1435
 1436ھ ك حذؼ خرجيف الفصؿ الصيفيك حصر عدد الطبلب بالنسبة لسنة االلتحاؽ بالجامعة ك ىي كما فى الجدكؿ االتي
السنة

2009

2010

2011

2012

عدد الطالب

3

6

28

83

2015 2014 2013
106

76

39

االجمالي
342
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جدكؿ يكضح العبلقة بيف عدد الطبلب ك المعدالت التراكمية
المعدؿ التركمي
عدد الطبلب

اكبر مف  4بيف 3.99
الى 3.5

19

26

بيف 3.49

بيف 2.99

بيف 2.49

اقؿ مف

42

74

139

42

الى 3.00

الى 2.5

الى 2.00

2.00

تـ حصر الطبلب المتعثريف دراسيا ك كذلؾ المكاد المتعثريف فى دراستيا كتـ اعبلف القسـ بيـ التخاذ البلزـ تجاه
ىؤال الطبلب ككتابة تقرير عنيـ مف استاذ كؿ مقرر دراسي  ،يشمؿ التقرير درجات االختبارات الدكرية –النسبة
المئكية الداء الكجبات الدراسية ك كذلؾ نسبة الغياب كما اشارات المجنة باالىتماـ بيؤالء الطبلب فى اثناء
الحصص الدراسية ك فى الساعات المكتبية بكؿ عضك ىيئة تدريس.
 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  2015كتـ حصر طبلب كؿ سنة بقاعدة بيانات
خاصة بطبلب القسـ ك مف حصر البيانات
 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
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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 sheetالى كحدة االرشاد االكاديمي
 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
الفصؿ الدراسي الثاني
 اضافة المجنة قائمة الطبلب الخاصيف بكؿ مرشد اكمديمي عمى قاعدة بيانات القبكؿ ك التسجيؿ فى برنامج E-
 registerك كاف نصيب كؿ عضك ما بيف  12- 10طالب .
حيث يظير لكؿ عضك عمى حسابو الجامعي نافذة تسمى المرشد االكاديمي مكضحا بو قائمة طبلب االرشاد
االكاديمي الخاص بو حيث تحتكم القائمة عمى بيانات الطالب (االسـ  -الرقـ الجامعي  -المعدؿ التراكمي -
رقـ الجكاؿ المسجؿ فى حساب الطالب  -البريد االلكتركني  -خطة الطالب الدراسية  -السجؿ االكاديمي
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الخاص بالطالب) ك بذلؾ تـ تحكيؿ الممؼ االكاديمي لمطالب الى نظاـ الكتركني حتى يتيح لممرشد االكاديمي
متابعة طبلبو
 االسبكع االكؿ ك الثاني مف الدراسة تـ عممية الحذؼ كاالضافة لعدد  62طالب 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  45طالب
 قامت المجنة يتحديث بيانات الطبلب بالقسـ ك حذؼ الطبلب الخرجيف فى الفصؿ الدراسي الثاني 1435
 1436ھ 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
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
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السنة

2009

2010

2011

2012

االجمالي

العدد

4

19

33

 2خارج الخطة

58

جدول يوضح عدد الطالب المتوقع تخرجيم فى الترم الثاني و سنة دخوليم الكمية
السنة

2009

2010

2011

2012

االجمالي

العدد

4

12

45

61

122

تم جدول يوضح عدد الطالب المتوقع تخرجيم فى الفصل الصيفي و سنة دخوليم الكمية
السنة

2009

2010

2011

2012

االجمالي

العدد

---

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
 تـ االجتماع مع الطبلب الحاصميف عمى ثبلثة انذارات ك كذلؾ الحاصميف عمى الفرصة االخيرة لبلستمرار
فى الدراسة ك الطبلب المتكقع تخرجيـ ك معدليـ التراكمي اقؿ مف  2ك تعريفيـ مكقفيـ مف حيث
االستمرار فى الدراسة لبلكؿ ك الركسكب فى المعدؿ لمثاني
 تـ حصر طبلب القسـ مف حيث المعدؿ التراكمي حيث كجد اف
جدكؿ يكضح العبلقة بيف عدد الطبلب ك المعدالت التراكمية
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المعل التركمي

اكبر من 4

عدد الطالب

19

بين  3.99الى بين  3.49الى بين  2.99الى بين  2.49الى اقل من 2.00
3.5

3.00

2.5

2.00

20

46

75

107

32

اسيا فى الفصؿ الدراسي الثاني مف كاقع قكائـ الطبلب حسب المعدؿ التراكمي 2.1
تـ حصر الطبلب المتعثريف در ّ
ك اقؿ الف ىؤالء الطبلب يمكف اف ييبط معدليـ التراكمي ك يككف ميدديف باالنذار فى القسـ ك تـ اضافة عمكد
فى الجدكؿ يضـ عدد مرات الرسكب ك كذلؾ رقـ شعبة المقرر حتى يتـ كتابة التقرير لكؿ شعبة فى المكاد التي
تدرس باكثر مف عضك ىيئة تدريس  ,تـ اخطار القسـ بيـ
قامت المجنة بعمؿ اعبلف لمطبلب المتعثريف ك الميدديف بالتعثر 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
ك يكضح الجدكؿ عدد الطبلب المتعثريف ك معدالتيـ التراكمية
المعدل النراكمي

عدد طالب قسم الكيمياء

2.0-2.1

35

1.90-1.99

17

1.85 -1.89

9

1.80 – 1.84

2

0 – 1.79

4

االجمالي

67
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اعدت المجنة لقاء بيف سعادة رئيس القسـ ك الطبلب المتفكقيف بالقسـ ك ذك معدالت تراكمية  3.75فاكثر ك
كاف عددىـ  32طالب بقاعة اجتماعات القسـ
 قامت المجنة باعداد لكحة الشرؼ الخاصة بطبلب القسـ ك عددىـ  31طالبلجنة األجيزة والمعامل
 .1التنسيؽ بيف احتياجات الشعب المختمفة بالقسـ مف األجيزة ك مستمزمات المعامؿ بما يكفؿ االستخداـ األمثؿ
لممتكفر منيا ك االستفادة القصكل بما يخصص لبنكدىا مف ميزانية الجامعة.
 .2إعداد كتأميف طمبيات القسـ مف الكيمياكيات كاألجيزة كاألدكات لمفصميف الدراسييف ككذلؾ اختبارات العممي
النيائية لكؿ فصؿ دراسي كمتابعة عممية تأمينيا مف المستكدع المركزم بالجامعة
 .3إعداد المكاصفات الدقيقة لؤلجيزة كاألدكات المطمكبة لمعامؿ القسـ كتفريغيا بنماذج إدارة المشتريات
كرفعيا لمجنة المركزية بالجامعة
 .4إعداد نماذج الدراسة الفنية كالترسية لتأميف احتياجات المعامؿ
 .5الفحص الفني لمتأكد مف مطابقة مكاصفات األجيزة المكردة لممعامؿ
 .6اإلشراؼ عمى عمميات التكريد طبقا لمتعاميد الكاردة مف إدارة المشتريات بالجامعة ككذلؾ متابعة مراحؿ
كخطكات التكريد كالتركيب كالتشغيؿ كالصيانة مف قبؿ الشركات المكردة
 .7التنسيؽ مع المجنة الدائمة لئلشراؼ عمى جاىزية المعامؿ كالمختبرات بالجامعة لكضع الخطط
كالمقترحات لممتابعة كاستغبلؿ المعامؿ لضماف استم اررية أدائيا عمى أعمى مستكل
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 .8تحديد حاجة المعامؿ كالمختبرات لمصيانة أك اإلستبداؿ
 .9تأميف جميع مستمزمات األمف كالسبلمة بالمعامؿ بالتنسيؽ مع إدارة األمف كالسبلمة بالجامعة كصيانتيا
 .10متابعة التخمص مف نفايات المعامؿ كالمكاد الكيمائية منتيية الصبلحية بطريقة عممية كآمنة
 .11كضع السياسة العامة لصيانة أجيزة المعامؿ ك المختبرات بالكمية ككضع المقترحات البلزمة لتنفيذىا
 .12التأكد مف كجكد صيانة دكرية لممعامؿ كاألجيزة كاستبداؿ التالؼ منيا مع نياية كؿ فصؿ دراسي
 .13الدراسة الفنية لمعركض المقدمة مف الشركات بالمنافسة رقـ

 390كالخاصة بتاميف احتياجات قسـ

الكيمياء مف االجيزة كاالدكات كالكيماكيات لمعاـ الجامعي  1437ىػ
 .14الدراسة الفنية لمعركض المقدمة مف الشركات بالمنافسة رقـ

 396كالخاصة بتاميف احتياجات قسـ الكيمياء

لجياز كركماتكجرافيا السكائؿ ذات األداء العالي مع طيؼ الكتمة لمعاـ الجامعي  1437ىػ
 .15إعداد طمبية القسـ مف األجيزة كاألدكات لمعاـ الجامعي القادـ 1438/ 1437ىػ
 .16التنسيؽ مع الشركات المكردة كمتابعة عمميات التكريد كالفحص الفني كالتركيب لمبنكد المعمدة لمقسـ
بالمنافسات المختمفة
 .17متابعة كصيانة البنية األساسية كتجييزات معامؿ القسـ ككذلؾ األجيزة العممية
 - 1تقرير لجنة الخريجين
 - 1اعداد قائمة بالطبلب المتكقع تخرجيـ فى الفصؿ الدراسي ا الكؿ لمعاـ الجامعي  1437 – 1436ھ
مف كاقع بيانات الطبلب عؿ برانامج  E – registerك تمؾ القائمة تضـ بياناتيـ الشخصية ك المعدؿ
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التراكمي ك طرؽ التكاصؿ معيـ ك كاف عددىـ  46طالب تخرج منيـ  43ك اثنيف غير مكتمؿ ك الثالث
لـ يتخرج
 - 2اعدت ممؼ خاص بالسجؿ االكاديمي لمخرجيف لمفصؿ الدراسي الثاني ككاف عددىـ  46طالب
سنة االلتحاق

2009

2010

2011

2012

2013

االجمالي

عدد الطالب

0

2

9

29

3

43

 - 3اعدت المجنة احصائية بمعدالت الطبلب الخرجيف بالفصؿ الدراسي االكؿ 1437- 1436
المعدل

اكبر من

– 3.99

– 3.49

– 2.99

– 2.49

االجمالي

عدد الطالب

2

3

8

13

17

43

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

 - 4اعدت 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  51ك جدكؿ يكضح عدد الطبلب المتكقع تخرجيـ ك سنة االلتحاؽ بالجامعة
سنة االلتحاق

2009

2010

2011

2012

2013

االجمالي

عدد الطالب

2

1

3

15

30

51

 - 5اعدت 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
 22طالب ك جدكؿ يكضح عدد الطبلب المتكقع تخرجيـ بالترـ الصيفي ك سنة االلتحاؽ بالجامعة
سنة االلتحاق

2009

2010

2011

2012

2013

االجمالي

عدد الطالب

0

3

2

6

11

22
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اللجنة العممية
• عقد عدة لقاءات عممية (سيمينارات) حسب الجدكؿ المبيف أسفؿ
• المشاركة في مؤتمر طبلب الجامعة
• المشاركة في مسابقة االبتكار بالجامعة
و
1
2
3
4
5

ػُٕاٌ انًشبركخ
"Using Electropolymerization to
"produce conjugated polymers
" New methods for the preparation of
" polysubstituted azines
"Synthesis and reactions of phenyldiazenyl or p" tolyldiazenylnaphthopyrans
" Synthesis and Anti-tumor Activity of Novel
" Cyclic and Acyclic Thioglycosides
" Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants
"in Visible Light

تُفٍذ
رحبة ػجٍذ ػشٔس

انتبرٌخ
1437-01-07

فتحً أثٕشُت

1437-02-05

أشزف حسٍ
فكزي
ػًبد يصجبح
انسٍذ انتهجبًَ
ثبالراو كٍزاٌ

1437-05-07
-197 1437-267 1437-

نجُخ انجذأل
 .1اعداد الجدكؿ الدراسى ألعضاء 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 أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ.
لجنة المعمومات و االحصاء
قامت المجنة بتجميع بيانات اعضاء ىيئة التدريس ،طبلب القسـ ،كاؿمعامؿ كاؿتجييزاتب القسـ
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لجنة ابحاث التخرج الطالبية
الثانى لمعاـ الجامعى

نظـ قسـ الكيمياء في إطار أنشطتع العممية فعاليات الممتقى الطبلبى لمفصؿ الدراسى

 إبراىيـ بف عمى ردينى رئيس قسـ الكيمياء الذل عقد يكـ/ برعاية كريمة مف سعادة الدكتكر، ىػ1437-1436
كبدأت فعاليات الممتقى الساعة التاسعة كامتددت لقرابة. ـ2016  مايك4 ىػ المكافؽ1437  رجب27 األربعاء
.الساعة الكاحدة ظي انر تخمميا مناقشة العديد مف األبحاث المقدمة مف طبلب القسـ
:االنتاج العلمً العضاء هٌئة التدرٌس بالقسم
1- Mohammed D. Y. Oteef , Khaled F. Fawy, Hisham S. M. Abd-Rabboh, Abubakr M. Idris,

2-

3-

4-

5-

6-

7-
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Levels of zinc, copper, cadmium, and lead in fruits and vegetables grown and consumed in
Aseer Region, Saudi Arabia, Environmental Monitoring and Assessment, 187, 676, 2015.
Usama W. Hawas, Samy K. El-Desouky, Lamyaa Abou El-Kassem , and W. Elkhateeb ,
Alternariol Derivatives from Alternaria, alternata, an Endophytic Fungus Residing in Red Sea
Soft Coral, Inhibit HCV NS3/4A Protease, Applied Biochemistry and Microbiology, 51, 579–
584, 2015.
Eram Sharmin, Obaid ur Rahman, Fahmina Zafar, Deewan Akram, Manawwer Alame and
Sharif Ahmad, Linseed oil polyol/ZnO bionanocomposite towards mechanically robust,
thermally stable, hydrophobic coatings: A novel synergistic approach utilising a sustainable
resource, RSC Advances, 5, 47928–47944, 2015.
Eram Sharmin, Fahmina Zafar, Deewan Akram, Manawwer Alam, Sharif Ahmad, Recent
advances in vegetable oils based environment friendly coatings, Industrial Crops and
Products, 76, 215-229, 2015.
Diaa A. Ibrahim, Deena S. Lasheen, Maysoun Y. Zaky, Amany W. Ibrahim, Daniela Vullo,
Mariangela Ceruso d, Claudiu T. Supuran, Dalal A. Abou El Ella
Design
and
synthesis of benzothiazole-6-sulfonamides acting a highly potent inhibitors of carbonic
anhydrase isoforms I, II, IX and XII, Bioorganic and Medicinal Chemistry, 23, 4989-4999,
2015.
Diaa A. Ibrahim, Dalal A. Abou El Ella, Amira M. El-Motwally, Rasha M. Aly Molecular
design and synthesis of certain new quinoline derivatives having potential anticancer activity,
European Journal of Medicinal Chemistry, 102, 115-131, 2015.
Ali AbdelHamid Deeb, Mamdoh Bahgat El‐Hossami and Ahmed Awad Mohammed
Abdelgawad, Pyridazine and its related compounds: Part 33. Synthesis of some disperse dyes
derived from 3‐hydrazinyl‐4,5‐diphenyl‐1H‐pyrazolo[3,4‐c]pyridazine and their color
assessment on polyester fabric, European Journal of Chemistry, 6(1), 47-62, 2015.

8- Sameh R. El-Gogary, Neveen M. Hashem and Mohamed Nabeel Khodeir, Synthesis and

photooxygenation of angular furocoumarins: isopseudopsoralen and allopsoralen, Journal of
Heterocyclic Chemistry, 52, 411, 2015.
9- Mohamed Waly, Sameh Elgogary, Ahmed Lashien1 and Ahmad Farag
Synthesis and in
vitro Antitumor Evaluation of Some New Pyrimido[4,5-b]quinoxaline 5,10-dioxide
Derivatives, Journal of Heterocyclic Chemistry, 52, 411, 2015.
10- Sameh R. El-Gogary, Neveen M. Hashem and Mohamed Nabeel Khodeir, Synthesis and
Photooxygenation of Linear and Angular Furocoumarin Derivatives as a Hydroxyl Radical
Source: Psoralen, Pseudopsoralen, Isopseudopsoralen, and Allopsoralen, Journal of
Heterocyclic Chemistry, 52, 506, 2015.
11- Reda M. Fikry, Nabila A. Ismail, Mohammed El-Garby, Enaiat M. Kamel and Ahmed D. H.
Deeb, Synthesis of some new heterocyclic compounds containing coumarin ring and
evaluation of theirs pharmacological effect, European chemical bulletin, 4(5), 240-245, 2015.

ھـ1437/1436 انًؤتًزاد انؼهًٍخ انتً شبرن فٍٓب أػضبء ٍْئخ انتذرٌس ثمسى انكًٍٍبء خالل انعبو انجبيعي
انجٓخ انًُظًخ
ٔيكبٌ االَؼمبد
جبيؼخ َجزاسكب

ًأسًبء انًشبركٍٍ ف
انًؤتًز
دٌٕاٌ اكزو.د

إنى
2015/5/15

انفتزح
ٍي

انذٔنخ
انًُظًخ

/5/11
2015

انًؤتًز انذٔنى نهًٕاد
انٕالٌبد
(PolyChar
انًتمذيخ
انًتحذح
23)

ػُٕاٌ انًؤتًز

: الدورات التدريبية وورش العمل التي حضرىا أعضاء ىيئة التدريس
. د- ضياء عبد السميع. د-  رزؽ السيد. د- مجدم منصكر. د-  سامي قرني.كمية د- نحك بيئة تعمـ إبداعية
عمي عبد السيد

97

رابعاً :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 كتكافئ 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.

رئيس القســـم  :د .يحيى بن سميمان مسرحي
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أػضبء ٍْئخ انتذرٌس ثبنمسى
الدرجة العممية

التخصص الدقيق

الوظيفة

#

االســـــــــــــــــم

1

د .يحـيى بن سـميمان مســـرحي

أستاذ مشارك

بيئــة نبـاتية

رئيس القسم ووكيل الكمية

2

د .زراق بن عيسى الفــــــــــيفـــي

أستاذ مشارك

بيولوجياجزيئية

عميد كمية العموم

3

د .حسين بن موسى حسين الناشري

أستاذ مساعد

عــمم البيئة

4

أ.د .أســــامو ىـــــنداوي ســـــــــــيــــد

أستاذ

فسيولوجيا النبات

مشرف وحدة الجودة بالكمية

5

أ.د .عبداهلل ثــــــروت عبـدالخالق

أستاذ

الفقاريات

مشرف وحدة البحث العممى

6

أ.د .مجدي عبدالرحيم سيد عمي

أستاذ

عمم الوراثة

رئيس لجنة التعاون الدولي

7

سيد
أ.د .محمد سيد عبدالحميد ـ

أستاذ

طحالب

مستشار إدارة االستقطاب

8

أ.د .محمود سيد أحـــمد صـالح

أستاذ

فسيولوجيا حيوان

مستشار عمادة التطوير

9

أ.د .أحمد يحيى عـــــــــبد المنعم

أستاذ

بيئة وسموك حيوان

10

أ.د .طارق محــــــــمـد عبدالغنــي

أستاذ

بكتريا

رئيس لجنة البحث العممى

11

أ.د .عماد عبدالمنعـــــــــــم عباده

أستاذ

بيولوجيا جزيئية

منسق الجودة بالقسم

12

د .عــــــــــــــبـده مـــــــــرعـي حـامـــد

أستاذ مشارك

بيئة نباتية

13

د .وائل طو السيـد قاســــــــــــــــم

أستاذ مشارك

تصنيف نبات

14

د .عبدالرحمن محمد شــــــــــاطر

أستاذ مشارك

بكتريا

15

د .طـارق محمـد الشيـــــــــــــــخ

أستاذ مشارك

عمم الحشرات

رئيس لجنة الرحالت

16

د.أشرف محمـــد عــــــــــــيســــى

أستاذ مشارك

بكتريا

رئيس لجنة شؤون الطالب

17

د .ضياء الدين محمـد رضوان

أستاذ مشارك

فسيولوجيا نبات

رئيس لجنة الكنترول

18

د .ضياء عبدالفتاح محمد الوكيل

أستاذ مشارك

فطريات وأمراض نبات

19

د .محمـد عبد اهلل العــــــــــــــبـود

أستاذ مشارك

أحياء دقيقة

20

د .محمد محسن العــــــــــولقـــي

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

21

د .تاج األصفياء أحمد عثمـان

أستاذ مساعد

فسيولوجيا الحيوان

22

د .حربـي عمـي ســـــــــــيد عمي

أستاذ مساعد

عمم المناعة

23

د .سعيــد اســـــماعيل الخطيب

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

24

د .خالد السيد ابو االسعاد الجيار

أستاذ مساعد

تقنية حيوية

25

د .محمـد أســـمم خــان

أستاذ مساعد

عمم الحشرات

26

د .عادل محمد يحي الحبـابـي

أستاذ مساعد

بيئة بحرية

رئيس لجنة التجييزات

منسق القسم
رئيس لجنةاإلرشاداألكاديمي

رئيس لجنة التدريب
رئيس لجنة المبتعثين
99

27

د .محمد جاويد كمال شمسـي

أستاذ مساعد

حبميات

28

د .ســـــــــــيــد حســــــن عــــارف

أستاذ مساعد

عمم الحيوان

29

د .مبروك أبوزيد مبروك

أستاذ مساعد

عمم المناعة

30

د.ريميش رماكريشنان موتشيكال

أستاذ مساعد

عمم النبات

31

د .تانـفـــــــــــــير بيــــــــك

أستاذ مساعد

عمم الخمية

32

د /سالم محفوظ بسيس

أستاذ مساعد

حبميات

رئيس لجنة النشاط

المحاضركف كالمعيدكف بالقسـ
#

االســـــــــم

الدرجة العممية

التخصص الدقيق

الوظيفة

ماجســـتير

تقنية حيوية

محاضر

ماجستير

عمم الوراثة

1

أ .عمي بن محمد موسى أبو راسين

ماجستير

3

أ.محسن عمي موسى خرمي

ماجستير

أ .محـمد صــالح عبد الدايم

ماجستير

أ.أحمد سعيد مبروك صالح

ماجســـتير

2
4
5
6
7
8
9

أ .عدنـان عبداهلل بــاروم

أحمد إبراىيم حسن محاص

أ .أســد الديــن محمــد

أ .محمد أحمد نبيو عــوض

15
16
17

نبات

محاضر

ماجســـتير

أحياء دقيقة

ماجســـتير

نبات

محاضر

محاضر

أ .أحمد عيسى عباس الشباسي
أ .احمد حنفــي اسماعيــل

ماجســـتير

عمم الحشرات

محاضر

أحياء دقيقة

محاضر

12
14

عمم الحيوان

محاضر

محاضر

ماجســـتير

10

13

عمم الحيوان

محاضر

عمم نبات

أ .شريف عادل محمود عجمي

11

خمية وأنسجة

محاضر

ماجســـتير

خمية ووراثة

محاضر
محاضر

أ.نديم ابراىيم حسين الحسيني

ماجســـتير

أحياء دقيقة

أ .حسين سعيد ابوعميط القحطاني

بكموريوس

فسيولوجيا حيوان

معيـــــد

أ .معيض سممان عمي يتيمـي

بكموريوس

أحياء

معيـــــد

أ.التيامي عبداهلل عبدالقادر

إبراىيم يوسف يحيى صميمي

ناصر خميل ناصر حماطي

ماجســـتير

بكموريوس
بكموريوس

أحياء
أحياء

محاضر

معيـــــد
معيـــــد
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المبتعػ ػثكف
#

االســـــــــــــــــم

تاريخ بداية البعثة

التخصص الدقيق

جية االبتعاث

1

عبد اهلل سعد القحطاني

1435/10/29

تقنية حيوية

أمريكا

2

أ .توفيق ىادي يحيى الفيفي

1436/3/15

البيئة النباتية

أمريكا

1436

عمم الخمية

أمريكا

4

عبداهلل يحيى أحمد مشرقي

1434/10/12

ميكروبيولوجيا األغذية

أمريكا

5

مرعي محمد محمد صميمي

1435/10/30

فطريات

أمريكا

6

أحمد محمود محمد سميمان

1434/10/27

البيولوجيا الجزيئيو

أمريكا

7

أ .سعد مريع سعد القحطاني

1435/3/8

عمم الحشرات

أمريكا

8

أ.عمي خميس حسن العمري

1435/3/8

عمم بيئة الحيوان

أمريكا

9

أ .ناصر خميل ناصر حماطي

1434/11/20

فسيولوجيا نبات

أمريكا

 10أ .عبادي محمد حسين مشموي

1434/11/10

حشرات طبية

أمريكا

 11أ .يحيى عبدالرحمن عمي ىزازي

1435/3/10

بيئة نباتية

أمريكا

 12أ .سمطان محمد أحمد عريشي

1434/10/12

طفيميات

أمريكا

 13محمد بن عبداهلل عمي لشرم

1435/10/22

نبات

أمريكا

 14أ .عبدالرحمن سميمان مسرحي

1436

العموم البيئية

أمريكا

 15أ.وائل فارس السممي

1437

فسيولوجيا نبات

أمريكا

 .3سمطان بن فطيس سعيد كدسة
أ

األكاديمي
ة
تكزيع أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ حسب الدرجة
الدرجة األكاديمية
أستاذ

أستاذ مشارك أستاذ مساعد

اإلجمالي
محاضر

معيد

مبتعث

فني

سعودي

-

2

1

4

4

15

2

28

غير سعودي

8

8

13

9

0

0

0

38

المجموع

8

10

14

13

4

15

2

66
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التجييزات المكتبية بالقسم
م

الـنـــــــوع

العـــــــدد

1

حاســـب آلــي مكـتبي

10

2

حاســب آلـــي محــمول

37

3

تصوير مستنـــدات
ـ
آلــة

1

4

طـابعـــــــــــة

5

5

القــــاعـــــــات

10

6

المكــاتــــــــــب

27

مختـــــبرات القســــــــم
المختبر

النشاط

مشرف المعمل

مختبر األحياء الدقيقة ()1

دراسة الكائنات الدقيقة

د .أشرف محمد محمد عيسي

مختبر األحياء الدقيقة ()2

دراسة الكائنات الدقيقة (فيروسات)

د .ضياء عبد الفتاح الوكيل

مختبر التقنية الحيوية

دراسة الكائنات الدقيقة

أ.د .طارق محمد عبد الغني

مختبر عمم النبات ()1

دراسة فسيولوجيا النبات

أ.د .أسامو ىنداوي سيد

مختبر عمم النبات ()2

دراسة تشريح وتصنيف النبات

د .ضياء الدين رضوان

مختبر عمم الحيوان ()1

دراسة وتشريح وفسيولوجيا حشرات

د .محمد جاويد كمال شمسي

مختبر عمم الحيوان ()2

دراسة تشريح وفسيولوجيا الحيوان

د .محمد أسمم خان

مختبر خمية ووراثة

دراسة عمم الخمية والوراثة

أ.د .مجدي عبد الرحيم سيد

المعشـــــــــــــــــــبة

دراسة فمو ار المممكة

د .ريميش موتشيكال
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تشكيل لجان القسم
لجنة :الجودة و االعتماد االكاديمي
م

االســــــــــــم

1

أ.د .عماد عبد المنعم عبادة

2

أ.د .أسامو ىنداوي سيد

3

د .محمد أسمم خان

لجنة :االرشــــــاد األكاديمــــــي
م

االســـــــــم

1

د .تـاج االصفياء أحمــد عثمـان

2

ا.د .طارق محمد عبدالغني
د .خالد أبو األسعاد الجيار

لجنـــة :البحــــــث العممـــــي
م

االســـــــــــم

1

أ.د .طارق محمد عبدالغني

3

د .خالد أبواالسعاد الجيار

لجنة :النشاط الطالبي
م

االســـــــــــم

1

د .مبروك أبوزيد مبروك
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لجنة :األجهزة و المعامل
م

االســــــــم

1

د .وائل طو قاسم

2

د .مبروك أبوزيد مبروك

لجنة :البوابـــة االلكترونيـــة
ـ
م

االســــــــــم

1

د .مبروك أبو زيد مبروك

2

أ.أحمد سعيد مبروك

لجنة :شئون المعيدين والمبتعثين
االســـــــــــــــــــــــــــم
م
1

د .عادل محمد الحبابي

لجنة :التعاون الدولي
م

االســـــــــــم

1

أ.د .مجدي عبدالرحيم سيد عمي

لجنــة :الرحـــــالت الطالبيــــة
م

االســـــــــــم

1

د .طــارق محمــد الشيــخ

2

د .سعيد أسماعيل خطيب

3

د .طارق محمد عبد الغني

4

د .عبده مرعي حامد

5

د .ضياء عبد الفتاح الوكيل
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لجنة :تدريب الطالب
م

االســــــــم

1

د .خالد أبو األسعاد الجيار

2

أ.د .طارق محمد عبد الغني

3

د .محمد عبد اهلل العبود

لجنـة :الشئــون الطالبيــة
م

االســــــــم

1

د .أشرف محمد محمد عيسى

2

د .تاج األصفياء أحمد عثمان

3

د .خالد أبو األسعاد الجيار

4

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

4

أ .إبراىيم يوسف صميمي

لجنة :شؤون الخريجين
م

االســــــــم

1

د .ضياء الدين محمد رضوان

2

د .أسامة ىنداوي سيد

3

د .أحمد عيسي الشباسي
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لجنة :المعشــــبة
م

االســــــــم

1

د .يحيى بن سميمان مسرحي

2

أ.د .أسامو ىنداوي سيد

3

د .ريميش موتشيكال

لجنة :اإلعداد لمناقشة أبحاث التخرج
م

االســــــــم

1

د .عبد الرحمن محمد شاطر

2

د .خالد أبو األسعاد الجيار

3

د .مبروك أبو زيد مبروك

لجنة :األختبارات ( الكنترول )
م

االســــــــم

1

د .ضياء الدين محمد رضوان

2

د .ضياء عبد الفتاح الوكيل

3

د .أشرف محمد عيسي

لجنة :السيمنار
م

االســــــــم

1

د .سعيد إسماعيل الخطيب

2

د .ضياء عبد الفتاح الوكيل

3

د .تنفير بيك
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تقارير لجان القسم
 -1لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي :
 حضكر أعضاء ىيئة التدريس كرش "نحك بيئة تعمـ ابداعية" بكمية العمكـ جامعة جازاف. 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. تنسيؽ مشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ في برامج التدريب بعمادة التطكير األكاديمي. -2لجنــــة المعشبـــــة :
 تحديث مق ػ ػ ػ ػػتنيات المعشبة. 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.
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 تحقيؽ معشبة جامعة جازاف بقسـ األحياء عمي التصنيؼ الدكلي ( )JAZUHمف الييئة الدكلية لتصنيؼالمعشبات ).(Index Herbariorum
 -3لجنة شئون المعيدين والمبتعثين :
 األرشفة اإللكتركنية لممفات المبتعثيف كالمعيديف بالقسـ. عمؿ ممفات لكؿ معيد كمبتعث بالقسـ. متابعة أكضاع المبتعثيػف بالخػارج. -4لجنــة شــؤون الطــالب :
 استبلـ كفحص األعذار المقدمة مف طبلب القسـ كمطابقتيا لمضكابط المعمكؿ بيا. التكصية باعتماد المقبكؿ مف األعذار الطبلبية لتعديؿ 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. طباعة قكائـ بأسماء طبلب اإلرشاد األكاديمي كتكزيعيػا عمى المرشديػف األكاديمييػف. متابعة المرشديف األكاديمييف في االتصاؿ بالطبلب ؿتذليؿ المشاكؿ كالصعكبات. -تعديػؿ جػداكؿ الطػبلب الذيف يتػراكح عبئيـ الدراسي بيف صفر ساعة ك 11ساعة.
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 -حصر الطبلب المتعثريف ( الذيف حصمكا عمي أنذارات اك ذات المعدؿ

 ) 2.10 – 2كمتباعتيـ مف خبلؿ

المرشديف األكاديميف كأساتذة المكاد التي يدركسكنيا.
 – 6لجنة شؤون الخريجين :
 تـ جمع بيانات الطبلب المتكقع تخرجيـ لمفصؿ الدراسي االكؿ كالثاني لمراسمتيـ بعد تخرجيـ. تـ التكاصؿ مع خريجي السنكات السابقة لمعرفة مدم تحصميـ عمي فرص عمؿ كغير ذلؾ مفالمعمكمات عف طريؽ االستبانات.
 تـ التكاصؿ بااليميؿ بارساؿ عدد  116ايميؿ .كقد أتضح النتائج التالية: نسبة  %68مف الخريجيف حصمكا عمي فرص عمؿ كالباقي  %32ما زاؿ ال يعمؿ نكع العمؿ (معيد -معمـ –مندكب شركة – فني مختبر -مراقب جكدة – مسئكؿ أمف كسبلمة) نسبة  %30يعمؿ بعمؿ حككمي كنسبة %70يعمؿ بعمؿ خاص. نسبة  %22اتجيت لمدراسات العميا بينما  % 78لـ يتجو لمدراسات العميا. – 7لجنة األجيزة والمعامل:
 تمبية أحتياجات المعامؿ مف أجيزة كأدكات معممية ككيماكيات. فحص المظاريؼ كترسية بنكد الكمية في منافسة  328الخاصة بمعمؿ النانك. فحص المظاريؼ كترسية بنكد الكمية في منافسة  390الخاصة بالكمية. رفع طمبية القسـ مف أجيزة كأدكات معممية ككيماكيات لمعاـ الجامعي 1438 – 1437ىػ109

 – 8لجنة التدريب:
 12كرشة عمؿ بالفصؿ الدراسي الثاني لتدريب الطبلب

 -تنظيـ  7كرش عمؿ في الفصؿ الدراسي األكؿ ك

كرفع كفاءة األداء لمطبلب  .كبينيما كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي.

 – 9لجنة الرحالت:

قامت لجنة الرحبلت بالقسـ بتنظيـ عدد  15رحمة عممية لطبلب المستكل الخامس ك السادس ك الثامف

خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ ك الثاني إلى أماكف ك بيئات مختمفة (طريؽ جبؿ فيفا  -طريؽ العارضة -
شاطئي المرجاف  -المركز الكطني لنكاقؿ األمراض  -طريؽ

العيدابى  -ساحؿ جازاف -

جبؿ

العبادؿ – مركز البحكث الزراعية  -محطة معالجة مياه الصرؼ الحي ).
 -10لجنة البحث العممي وتحكيم االبحاث الطالبية :
 )1شارؾ طبلب قسـ األحياء تحت اشراؼ أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ بثبلثة أبحاث ضمف برنامج عمماء
المشتقبؿ 3-لمعاـ الجامعي  1436-1435كىى كالتالي:
م
1

عنوان المشروع البحثي

الطالب المشاركون

المشرفون

 Antioxidant, antimicrobial propertiesمحمد عمي أحمد حفظي

د .ضياء الدين محمد رضوان

 of extracts obtained from seeds ofسميمان يحي سميمان غزواني

د .أشرف محمد محمد عيسي

 some wild plants collected fromخالد جابر جبران حامظي

Jazan region, Saudi Arabia
2

Biodiversity

at

meiobenthos

 ofسامي جرادي مراوي

أد .عبداهلل ثروت عبدالخالق

 sandy and muddy shore areas atعبدالرحمن موسى احمد حقوي
Jazan coast, Red Sea

3

 Assessment Flood Damages andخالد عمى حمدي
Risks in Wadi Jazan

د .عادل محمد الحبابي

نايف محمد العمري

عبداهلل ناصر حمدي
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 )2شارؾ طبلب قسـ األحياء بالممتقى العممي السابع كالذم أقيـ بمسرح الجامعة باالدارة العميا في الفترة -5
1437/7/7ىػ .ككانت المشاركات أربعة أبحأث عممية ( بحث تـ عرضو القاء 3 ،أبحاث بكستر) ،فيمـ كثائقي
كمشاركة بمسار الخدمة المجتمعية.
** فاز بحث الطالب محمد عمي حفظي ،سميمان يحيى غزواني ،خالد جابر حامظي (القاء) بجائزة المركز
العاشر بالممتقى وعنوان بحثيم:
Antioxidant and antimicrobial properties of seed extracts of some wild plants collected from Jazan region,
Kingdom of Saudi Arabia

 -11لجنة األنشطة الطالبية :
أوالً :النشاط الرياضي داخل الكمية:
 مشاركة ببطكلة الكمية لتنس الطاكلة كحصؿ طالب قسـ األحياء /العباس مميكم طامي عمى المركز
الثاني ،بتاريخ 1437/2/13ى ػ.
 مشاركة ببطكلة الكمية الخامسة لكرة القدـ عمى ممعب السكف الجامعي بالمدينة كحصؿ فريؽ طبلب قسـ
األحياء عمى المركز الثاني بالبطكلة كحصؿ الطالب /محمد عمى أحمد حفظي (قسـ األحياء) عمى كأس
أحسف حارس مرمى في البطكلة في الفترة 1437/1/27-15ىػ.
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 مشاركة ببطكلة كمية العمكـ في البمياردك كحصكؿ الطالب /محمد عمى ختامي مف قسـ األحياء المركز
الثالث لمبطكلة ،بتاريخ 1437/2/14ىػ.
 مشاركة ببطكلة الشطرنج األكلي بالكمية كحصكؿ طالب القسـ  /محمد مكسي محمد أبك نيبو بالمركز
الثالث ،بتاريخ 1437/5/1ى ػ.
 بطكلة كمية العمكـ الثانية في كرة القدـ ألعضاء ىيئة التدريس كالمنسكبيف كحصؿ فريؽ القسـ مف أعضاء
ىيئة التدريس بالمركز الثاني ،بتاريخ 1437/6/26ىػ.
ثانياً :النشاط الثقافي داخل الكمية:
 المشاركة باألكلمبياد الثقافي العممي الرابع بيف أقساـ الكمية :كفاز فريؽ قسـ األحياء بالمركز الثالث،
بتاريخ 1437/4/22ىػ.
 المشاركة بمسابقة القرآف الكريـ كالسنة النبكية كفاز بالمركز الثالث الطالب /يكسؼ حسيف منسكي،
كالمركز الخامس كاف مف نصيب الطالب /سميماف يحيى سميماف غزكاني ،بتاريخ 1437/4/22ىػ.


مسابقة الطالب المثالي بالكمية لمعاـ الجامعي 1437-1436ىػ :كحصؿ الطالب  /المغيرة عبد الرحمف
عمي الحربي مف القسـ بمقب الطالب المثالي ليذا العاـ.

ثالثاً :األنشطة االجتماعية داخل الكمية:
 اليكـ االجتماعي الترفييي لمطبلب ػ عمى شاطئ الككرنيش الشمالي بجازاف :حضر في ىذا اليكـ عدد مف
طبلب القسـ كشاركيـ سعادة الدكتكر /يحيى سميماف مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف اإلدارية كالطبلبية
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كرئيس القسـ ،الدكتكر /محمد عبد اهلل العبكد منسؽ القسـ ،األستاذ الدكتكر  /أسامة ىنداكم ،األستاذ
الدكتكر  /عبداهلل ثركت ،كالدكتكر  /محمد العكلقي كعضك لجنة األنشطة بالكمية د /مبركؾ ابكزيد .بتاريخ
1437/2/18ىػ
رابعاً :األنشطة التدريبية داخل الكمية:
 مشاركة عدد مف طبلب القسـ في دكرة تدريبية في "االبتكار كريادة األعماؿ" بمسرح الكمية قدميا الدكتكر
 /رشيد فرمكش بكحدة االبتكار ،بتاريخ 1437/1/6ى ػ.
 دكرة األمف كالسبلمة في المعامؿ حضر بيا عدد مف طبلب القسـ بمسرح الكمية نفذىا الدكتكر /سامي
قرني األستاذ المشارؾ بقسـ الكيمياء ،بتاريخ 1437/7/11ىػ.
خامساً :األنشطة العامة داخل الكمية:
 شارؾ عدد مف طبلب القسـ باحتفاؿ كمية العمكـ بمناسبة اليكـ الكطني الخامس كالثمانكف لممممكة بمسرح
الكمية ،بتاريخ 1436/10/15ىػ.
 المقاء المفتكح لسعادة العميد مع الطبلب :حضكر عدد مف الطبلب بالقسـ المقاء المفتكح بمسرح الكمية.
بتاريخ 1437/5/20ىػ ػ.
 شارؾ عدد مف طبلب القسـ في حضكر ندكة عامة "عف كمية العمكـ كالحياة " بمسرح الكمية بحضكر عميد
الكمية المكمؼ د /زراؽ بف عيسى الفيفي ،د .يحيى بف سميماف مسرحي ككيؿ الكمية لشؤكف الطبلب
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كرئيس القسـ ،كالدكتكر  /غالب عمر سكيدم رئيس قسـ الفيزياء ،كالدكتكر /محمد عطيؼ نيابة عف قسـ
الكيمياء ،بتاريخ 1437/6/27ق.
سادساً :مشاركـات عمـي مستـوي الجامعـة- :
 مشاركة طبلب مف القسـ بفريؽ الكمية ببطكلة الجامعة لتنس الطاكلة.
 مشاركة طبلب مف القسـ بفريؽ الكمية ببطكلة الجامعة كرة القدـ الخماسية.
 مشاركة طبلب مف القسـ بفريؽ الكمية ببطكلة الجامعة لكرة القدـ بفرؽ 11العب.
 مشاركة كؿ مف الطالب /عبداهلل سميماف مشيخي كالطالب /عبد اهلل قميؿ التميدم ببطكلة العاب القكم.
 مشاركة عدد مف طبلب القسـ ببطكلة الجامعة الختراؽ الضاحية.
 مشاركة طبلب القسـ الخريجيف بحفؿ التخرج.
 -12لجنة الموقع االلكتروني:
 تنسيؽ المكقع االلكتركني كتحديثو بأحدث األخبار كالفعاليات.-

تدشيف رابط المعشبة.

 -13لجنـــــة األختبارات :
-

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.
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. أكراؽ إجابة الطبلب لبلختبار النيائي-
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الخطة الدراسٌة لقسم األحٌاء
المستوى الثانً

المستوى األول
عدد الساعات
الدراسٌة

رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

101سلم

ثقافة إسالمٌة ()1

2

نظري

عملً

عدد
الوحدات
المعتمدة

المتطلب
السابق

رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات
الدراسٌة
نظري

عملً

عدد
الوحدات
المعتمدة

2

102سلم

ثقافة إسالمٌة ()2

2

2

 105نجل

لغة إنجلٌزٌة

12

3

6

101عرب

مهارات لغوٌة

2

2

 101حٌا

أحٌاء عامة

3

2

4

 101كٌم

كٌمٌاء عامة

3

 101رٌض

رٌاضٌات عامة

3

3

 106نجل

لغة إنجلٌزٌة علمٌة

3

101حال

مقدمة فً الحاسب اآللً

2

2

3

 101فٌز

فٌزٌاء عامة

المجموع

22

7

18

المجموع

المستوى الثالث

رقم ورمز
المقرر

102عرب

تحرٌر عربً

2

نظري

4
3

3

2

4

13

4

15

المستوى الرابع

عدد الساعات
الدراسٌة

اسم المقرر

2

عملً

عدد
الوحدات
المعتمدة

المتطلب
السابق

رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات
الدراسٌة
نظري

2

103سلم

ثقافة اسالمٌة ()3

2

عملً

عدد
الوحدات
المعتمدة

211حٌا

علم الخلٌة

2

2

3

222حٌا

وراثة عامة

1

2

231حدق

علم البكترٌا

1

2

2

232حدق

علم الفٌروسات

1

2

2

241نبت

مورفولوجٌا وتشرٌح نبات

2

2

3

242نبت

أرشٌجونٌات

1

2

2

251حٌن

ال فقارٌات

2

2

3

252حٌن

علم األنسجة

1

2

2

203كٌم

كٌمٌاء عضوٌة

2

2

3

254حٌن

حبلٌات

2

2

3

205احص

إحصاء حٌوي

2

2

204كٌم

كٌمٌاء حٌوٌة

2

2

3

10

12

16

المجموع

10

18

المجموع

المتطلب
السابق

2
2

13

المتطلب
السابق

241نبت

203كٌم
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السنة الثالثة
المستوى السادس

المستوى الخامس
عدد الساعات
الدراسٌة
نظري

عملً

عدد
الوحدات
المعتمدة

2

2
2

344نبت
352حٌن

علم الطفٌلٌات

354حٌن

علم المناعة واألمصال

1

356حٌن

علم الحشرات العام

2

رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

301حٌا

أساسٌات علم البٌئة

1

311حٌا

تحضٌرات مجهرٌة

1

2

331حدق

الطحالب

1

2

2

333حدق

فطرٌات و أمراض نبات

2

2

3

341نبت

عالقة النبات بالماء والتربة

1

2

2

351حٌن

فسٌولوجٌا حٌوان

2

2

3

353حٌن

أحٌاء بحرٌة

2

2

3

10

14

17

المجموع

عدد الساعات
الدراسٌة

المتطلب
السابق

211حٌا

241نبت

نظري

عملً

عدد
الوحدات
المعتمدة

المتطلب
السابق

334حدق

فسٌولوجٌا أحٌاء دقٌقة

2

2

3

231حدق

342نبت

تصنٌف النباتات الزهرٌة

1

2

2

241نبت

هرمونات نباتٌة

1

2

2

341نبت

1

2

2

251حٌن

2

2

2

3

رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

251حٌن

251حٌن
المجموع

8

12

14

السنة الرابعة
المستوى الثامن

المستوى السابع
عدد الساعات
الدراسٌة
نظري

عملً

عدد
الوحدات
المعتمدة

2

2
2

رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

411حٌا

بٌولوجٌا جزٌئٌة

1

431حدق

مٌكروبٌولوجٌا صناعٌة

1

2

المتطلب
السابق
211حٌا
222حٌا

رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات
الدراسٌة
نظري

104سلم

ثقافة إسالمٌة ()4

2

عملً

عدد
الوحدات
المعتمدة

المتطلب
السابق

2

402حٌا

التنوع الحٌوي فً المملكة

1

2

2

301حٌا

433حدق

مٌكروبٌولوجٌا طبٌة

1

2

2

412حٌا

تقنٌة حٌوٌة

1

2

2

411حٌا

441نبت

فسٌولوجٌا نبات

2

2

3

432حدق

مٌكروبٌولوجٌا البٌئة

1

2

2

334حدق

443نبت

علم البٌئة النباتٌة

1

2

2

301حٌا

442نبت

نبات إقتصادي

1

2

2

451حٌن

علم الغدد الصماء

1

2

2

351حٌن

452حٌن

علم األجنة

1

2

2

491حٌا

بحث تخرج

1

2

2

موافقة
القسم

454حٌن

بٌئة وسلوك الحٌوان

1

2

2

456حٌن

حشرات طبٌة واقتصادٌة

2

2

3

8

14

15

المجموع

10

14

17

المجموع

334حدق

356حٌن
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المؤتمرات والندوات العممية التي حضرىا أعضاء ىيئة التدريس داخل المممكة

خالل العام الجامعي

1437/1436ىـ
 1أ.-د .أسامو ىــنداوي ســيد
 كرشة عمؿ "التخطيط االستراتيجي" – كحدة الجكدة بكمية العمكـ. تنفيذ البرنامج التدريبي "نحك بئية تعمـ إبداعية" كمية العمكـ جامعة جازاف كك ازرة التعميـ.Towards Creative Education Environment. Faculty of Science, Jazan University. -

 عضك لجنة الدراسة الذاتية بعمادة التطكير األكاديمي. 2أ.-د .عبداهلل ثروت عبدالخالق:
 حضكر كرشة عف المكتبة الرقمية – المكتبة المركزية منسؽ الكمية ألعماؿ الممتقى العممي السابع لطبلب كطالبات الجامعة كالمؤتمر الطبلبي السابع لطبلبكطالبات التعميـ العالي.
 عضك لجنة تحكيـ أبحاث ترقية جامعة أـ القرل لمعاـ الجامعي . 2015-2014 المشاركة بأبحاث في المؤتمرات التالية:Shoulkamy, M.A., AbdAllah A.T., Alfifi, Z.I.A., Al-Alawlaqi,M.M., Al-Abboud, M.A. and Mabrouk
M.A. (2015) Efficiency of four plant extracts as biological control for the mosquito Aedes aegyptiL.30th
meeting, Saudi Biological Society, Tabuk University.
ABDALLAH, A.T. (2015) Use of helminth parasites as sentinel organisms for environmental heavy metal
contaminants. Medical Research Day, Faculty of Medicine, Jazan University, April, 2015.

 – 3أ.د .أحمد يحيي عبد المنعم:
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 حضكر كرشة عف المكتبة الرقمية – المكتبة المركزية. حضكر كرشة عمؿ "التخطيط االستراتيجي" – كحدة الجكدة بكمية العمكـ. - 4أ.د .عماد عبد المنعم محمد عباده:
المشاركو فى فعاليات الممتقى العممى السابع لطبلب كطالبات جامعو جازاف – كالذل عقد بالجامعو -
1437-1436ىجرية.
_ حضكر كرشو العمؿ عف أىميو االرشاد االكاديمى كدكره فى التعميـ الجامعى كالتى عقدت فى رحاب
كميو العمكـ عف العاـ الجامعى .1437-36
 حضكر دكرات كحده الجكده بالكميو كذلؾ خبلؿ العاـ الدراسى 1437 -1436ىػ. – 5أ.د .طارق محمد عبد الغني :
 -حضكر البرنامج التدريبي نحك بيئة تعمـ ابداعية

 1436 /12/ 24ھ المكافؽ 2015 /10/7ـ

بكمية العمكـ -جامعة جازاف –المممكة العربية السعكدية.
 حضكر الممتقى الثاني لئلبداع كريادة األعماؿ  21-20صفر  1437المكافؽ 2015 12-2ـ -جامعة جازاف المممكة العربية السعكدية.
 حضكر المؤتمر العممي السابع لطبلب كطالبات جامعة جازاف مف  7-5رجب  1437ھ المكافؽ 14-12ابريؿ 2016ـ
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 -حضكر المؤتمرالسعكدل االكؿ لمبيئة

مف  9 -7مارس 2016ـ الجية المنظمة  :جامعة

الممؾ خالد بأبيا  ،المشاركة ببحث القاء كبحث ممصؽ.
 -6د .أشرف محمد محمد عيسى :
 الحضكر كالمشاركة بالممتقى الطبلبي السابع بجامعة جازاف حضكر كرشة عمؿ عف العرض التقديمى المتميز – جامعة جازاف حضكر كرشة عمؿ عف التفكير االبداعى – جامعة جازاف - 7د .محمد عبداهلل العبود
 حضكر كرشة عف المكتبة الرقمية – المكتبة المركزية. حضكر كرشة عمؿ "التخطيط االستراتيجي" – كحدة الجكدة بكمية العمكـ. – 8د .خالد السيد الجيار:
 حضكر الممتقى الثاني لبلبتكار ك ريادة األعماؿ. المشاركة بالممتقى الطبلبي السابع بجامعة جازاف. حضكر كرشة عمؿ عف العرض التقديمي المتميز – قسـ األحياء – كمية العمكـ  -جامعة جازاف. حضكر كرشة عمؿ عف التفكير االبداعي – قسـ األحياء – كمية العمكـ  -جامعة جازاف. حضكر كرشة عمؿ عف الخطة االستراتيجية -لجنة الجكدة – كمية العمكـ – جامعة جازاف. – 9د .ضياء الدين محمد رضوان:
 الحضكر كالمشاركة بالممتقى الطبلبي السابع بجامعة جازاف.123

 - 10د .سعيد اسماعيل خطيب:
 حضر البرنامج التدريبي "نحك بية تعمـ إبداعية" كمية العمكـ جامعة جازاف كك ازرة التعميـ. - 11د .محمد أسمم خان:
حضر البرنامج التدريبي "نحك بية تعمـ إبداعية" كمية العمكـ جامعة جازاف كك ازرة التعميـ. – 12د .حسين بن موسي الناشري:
 -حضكر دكرة القيادة كاإلدارة في البيئة األكاديمية – بمسرح الجامعة

الدورات التدريبية وورش العمل التي حضرىا أعضاء ىيئة التدريس
-

المؤتمر العممي السابع لطبلب كطالبات جامعة جازاف مف  7-5رجب  1437ھ

-

البرنامج التدريبي نحك بيئة تعمـ ابداعية  1436 /12/ 24ھ المكافؽ 2015 /10/7ـ
بكمية العمكـ -جامعة جازاف –المممكة العربية السعكدية.

 الممتقى الثاني لئلبداع كريادة األعماؿ 21-20صفر  1437المكافؽ 2015 12-2ـ -جامعة جازاف المممكة العربية السعكدية.
 -كرشة عمؿ عف الخطة االستراتيجية -نظمتيا لجنة الجكدة – كمية العمكـ – جامعة جازاف
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الكتب المنشورة
1. Sayed O.H., Masrahi Y.S (2016) Dictionary of Plant Names. Al-Sarawat, Jaddah.
2. Abdel-Ghany T. M. (2015) Entomopathogenic fungi and their role in biological control.
ISBN: 978-1-63278-065-2 Published by OMICS Group eBooks 731 Gull Ave, Foster
City, CA 94404, USA.

خدمـــة المجتمـــع
- 1مشروعات خدمة المجتمع :
لدى أعضاء ىيئة التدريس عدد من المشاريع البحثية المدعومة خالل العام الجامعي 1437/1436ىـ .
 – 1أ.د .أسامة ىندواي سيد:
Plant Diversity and Conservation of Genetic Resources in a Biodiversity
Hotspot Southwest of Saudi Arabia. Principal Investigator. Deanship of
Scientific Research.
 – 2أ.د .عبد اهلل ثروت عبد الخالق:
 باحث رئيسي مشركع رقـ )2015( FS3-021برنامج أبحاث عمماء المستقبؿ الدكرة الثالثة -عمادة البحثالعممي
 باحث رئيسى مشركع بحثي رقـ  )2015( 3754البرنامج البحثي السادس -عمادة البحث العممي.- 2تحكيم الرسائل العممية :
 شارؾ أعضاء ىيئة التدريس في تحكيـ الرسائؿ العممية بالجامعات السعكدية.- 3تحكيم األبحاث العممية :
شارؾ بعض أعضاء ىيئة التدريس في تحكيـ األبحاث العممية الخاصة بالمؤتمر العممي السابع لطبلب
كطالبات جامعة جازاف الفترة مف  7 – 5رجب 1437ىػ.
( أ.د .عبد اهلل ثركت  -د .ضياء عبد الفتاح الككيؿ  -د .ضياء الديف محمد رضكاف ).
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تقــــارير وحـــدات الكميـــة
(  ) 1وحدة 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
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 1437-1436ىـ
- 1تنفيذ كرش عمؿ كفعاليات مشركع "نحك بيئة تعمـ إبداعية" الذم فازت بو الكمية ضمف مبادر

ة تنمية

الممكؿ مف قبؿ ك ازرة التعميـ.
ة
اإلبداع كاالبتكار بالجامعات السعكدية -
- 2إتماـ الدراسة الذاتية لبرامج الكمية طبقان لنماذج الييئة األلمانية لبلعتماد البرامجي.
- 3تنفيذ برنامج ندكات في مجاؿ التخطيط االستراتيجي تمييدان لصياغة الخطة التنفيذية لكمية العمكـ في إطار
استعداد الجامعة لتكجيو الكميات بالبدء في كتابة الخطة التنفيذية.
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أوالً :ورش عمل وفعاليات مشروع "نحو بيئة تعمم إبداعية"

أدت االبتكارات الحديثة في التقنية الرقمية كاستراتيجيات التعميـ إلى ظيكر أنماط جديدة لمتعمـ
كالتعميـ تيدؼ إلى ترسيخ التعمـ الذاتي عبر أدكات غير نمطية ال تعتمد الكتاب الدراسي كاألكراؽ
كاألقبلـ فقط كأدكات لمتعمـ كانما تعتمد أحدث األدكات مف قاعات الدرس الذكية كمحتكياتيا مف
الحاسب اآللي كالحاسبات المكحية كالسبكرات التفاعمية كما يربطيا مف شبكات الحاسب اآللي كشبكة
المعمكمات كالكسائط المتعددة كالبرمجيات التعميمية .كالتعمـ الذاتي يعتمد استراتيجيات التعمـ الحديثة
التي تيتـ بتمحكر التعمـ حكؿ المتعمـ ،التعمـ التعاكني ،كالتعمـ الجماعي .كما أف التعمـ الذاتي ال
يعتمد عمى ساعات التكاصؿ المباشر في قاعات الدرس فحسب كانما يمتد لمتكاصؿ بالبريد
اإللكتركني كساحات الحكار االلكتركنية كالمنتديات اإللكتركنية .كمف ثـ فإف التعمـ الذاتي يتجاكز
قاعات الدرس لينطمؽ إلى بيئة تعميمية غنية تتعدد فييا مصادر التعمـ كاستراتيجيات التعميـ كيصبح
الم َعمِّـ كالمتعمـ بما يصب في صالح العممية
التعمـ التفاعمي أساسان تعاد فيو صياغة عبلقة بيف ُ
لمم َعمِّـ باالنطبلؽ نحك اإلبداع في التعميـ.
التعميمية كيؤسس بيئة تعمـ رحبة تسمح بالتعمـ ببل حدكد ك ُ

مجال المشروع :
 اإلبداع في البيئة التعميمية كالتدريبية داخؿ القاعات التدريسية.127

رؤيــة المشـروع :
أف تصبح قاعة المحاضرات بيئة تعمـ إبداعية.

أىداف المشروع :
 - 1اكتشاؼ المبدعيف مف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب كرعاية اإلبداع كاالبتكار.
 - 2تأسيس بيئة تعمـ إبداعية تُسيـ في تطكير الثقافػػة الداعمػػة لئلبػػداع كاالبتكػػار.
 - 3إنشػػاء قاع ػػة درس تفػػاعمية بأحدث التقػػنيات التي تس ػػمح باإلبداع كاالبتكار.
الم َع ػمِّـ فػػيما كراء قاعػػة الدرس التقػ ػػميدية.
 - 4تحػقيؽ التكاصػؿ بيػػف المتع ػػمـ ك ُ
الم َعػ ػ ػمِّـ عمى أنظ ػػمة الجػػكدة كتصػميـ المػمؼ اإللكػػتركني لممقػػرر.
 - 5تدريب ُ
 - 6تدريب المتعمـ عمى مصادر التعمـ اإللكتركنية ،الكتابة العممية ،كالتفكير اإلبداعي.

الفئات المستيدفة :
الط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الب  -أعضاء ىيئة التدريػس.

الفئات المسـتفيدة :
الط ػػبلب كالطػػالبات  ،أعضاء ىيئة التدريػس

 ،أكل ػ ػ ػ ػػياء األمػ ػػكر

 ،أربػ ػػاب الع ػ ػ ػ ػػمؿ

،

المج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمػع.
128

مخرجــــــــــات المشـــــــــروع :
- 1مخرجات إبداعية تتمثل في:
أ -أعضاء ىيئة التدريس المدربيف عمى اسػػتخداـ بيئ ػػة التع ػػمـ اإلبداعػية.
ب  -الط ػ ػ ػ ػ ػػبلب الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدربيف في بيئ ػ ػ ػ ػػة تعػ ػػمـ إبداع ػ ػ ػ ػػية.
ت  -رعاية الطاقات المبدعة مف الطػبلب كأعضاء ىيئة التدريس.
ث  -تككيف ن ػكاة لنشػػر ثق ػػافة اإلب ػػداع كاالبتكار عمى مسػػتكل الج ػػامعة.
تحسين بيئة التعمم بما يحقق:
- 2
أ -تحقيؽ نقمةن نكعيةن في مخرجات التعمـ باعتماد ميارات التفكير اإلبػداعي.
ب  -تصػػميـ كانت ػػاج ممف ػػات إلكػػتركنية لممق ػػررات في كػ ػػميات الجامعة.
ت  -نش ػ ػ ػػر ثق ػ ػػافة الجػػكدة كالتعػ ػ ػػمـ اإلبػ ػ ػ ػػداعي في ربكع الجامعة.
تى تُفيذ ( )10ورش عًم كم يُهب يىو كبيم ألععبء ھيئخ انتذريس يٍ كهيبد يختهفخ في انجبيعخ:
رقم الدورة

الفئة المستيدفة

التـــــــاريخ
اليـــــجري

المـــيالدي

الكـــــمية

عـدد

1

1326/11/11

2015/8/26

أعضاء ىيئة التدريس

الكميات العممية (رجال)

25

2

1436/11/18

2015/9/2

أعضاء ىيئة التدريس

الكميات العممية (رجال)

25

3

1436/12/25

2015/10/8

طــــــــــــــــــــــالب

الكتابة العـــممية

50

4

2015/1/8

2015/10/21

أعضاء ىيئة التدريس

الكميات الصحية (رجال)

20

5

1437/1/9

2015/10/22

طــــــــــــــــــــــالب

العرض التقديمي

50

6

1437/1/15

2015/10/28

أعضاء ىيئة التدريس

الكميات الصحية (رجال)

20

7

1437/1/22

2015/11/4

أعضاء ىيئة التدريس

الكميات الصحية (نسـاء)

16

8

1437/1/29

2015/11/11

أعضاء ىيئة التدريس

الكميات الصحية (نسـاء)

16

9

1437/2/13

2015/11/25

أعضاء ىيئة التدريس

الكميات العممية (نسـاء)

16

10

1437/2/27

2015/12/9

أعضاء ىيئة التدريس

الكميات العممية (نسـاء)

16
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تى انتذريت ( )155ععى ھيئخ تذريس يٍ انزجبل وانُسبء في يجبالد:
 تصًيى "انًهف اإلنكتزوَي نهًقزر" )(e-Course Portfolio صيبغخ يخـــزجبد انتعــــــــــهى )(Intended Learning Outcomes انتصًيى انعــــكسي نهًقـــــــــزر )(Backward Course Design تقـــــىيى إَجــــبساد انطــــــبنت )(Student Achievements تًحـــىر انتعهيى حــىل انًتعـــهى )(Student-centered Learning - 1تذريت ( )100غبنت في يجبالد انكتبثخ انعهًيخ وعًم وتقذيى انعزوض انتقذيًيخ

الكلٌات التً شملها المشروع حتى تارٌخ التقرٌر النصفً :
#

انتخصص

انكهٍبد

انُٕع

1

انكهيبد انعهًيخ

انعـــهىو ،انعــهىو واآلداة ،انهُذســخ ،انحبسـت اآلنـي

رجبلَ/سبء

2

انكهيبد انصحيخ

انطت ،غت األسُبٌ انصيذنخ ،انعهىو انطجيخ انتطجيقيخ،
انحصخ انعبيخ وغت انًُبغق انحبرح ،وانتًزيط
وانعهىو انصحيخ انًسبعذح.

رجبلَ/سبء

إحصائٌة بالكلٌات التً شملها المشروع حتى تارٌخ التقرٌر النصفً :
#

انتخصص
انكهٍبد انؼهًٍخ
انكهٍبد انصحٍخ

انًـــــــــتذرثٌٕ
انزجبل
50
40

انُسبء
32
32

ثانياً :الدراسة الذاتية لبرامج الكمية طبقاً لنماذج الييئة األلمانية لالعتماد البرامجي
ما يمي نسخة مف الصفحة االفتتاحية لمدراسة الذاتية لكؿ مف برامج الكمية مع اإلشارة إلى أف تفاصيؿ الدراسة
الذاتية لكؿ برنامج تتجاكز المائة صفحة كىي محفكظة في كحدة الجكدة بالكمية.
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Template ASIIN – Self-Assessment
BIOLOGY PROGRAM
Faculty of Science – Jazan University
Kingdom of Saudi Arabia
0. Formal Specifications (per degree programme)
Name of the programme (original
language)
Name of the programme

Biology

Final degree
Standard period of study
Credit points (according to ECTS)
Type (several can be indicated)
Website of the Higher Education
Institution

B.Sc.
Four Years (8 Semesters)
130 Credit Hours
Full Time
University: http://www.jazanu.edu.sa/Pages/Default.aspx
Science: http://colleges.jazanu.edu.sa/sci/Pages/Default.aspx
Biology:
http://colleges.jazanu.edu.sa/sci/BiologDept/Pages/Default.aspx
(first time) programme start date
01.09.2009
within the academic year
Program starts with First Semester in September every year.
Intake rhythm
First Semester / Second Semester / Sumer Semester
Expected intake number of students 400 students / academic year
Amount and type of fees/charges
Nil
For the AC-Seal (Germany):
classification as consecutive/further
education (for Master’s degree
programmes)
For the AC-Seal (Germany):
(optionally only for Master’s degree
programmes)
Faculty/Department
Faculty of Science / Biology Department
Official contact person for
Dr. Y.S. Masrahi (Head of Department)
publication on the web
Telephone
+966 50 655 2385
E-Mail
Re-accreditation
Last accreditation issued by
Duration of the last accreditation
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ymasrahi@gmail.com
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Template ASIIN – Self-Assessment
Chemistry Program – Faculty of Science
Jazan University – Kingdom of Saudi Arabia
0. Formal Specifications (per degree programme)
Name of the programme (original
language)
Name of the programme
Final degree
Standard period of study
Credit points (according to ECTS)
Type (several can be indicated)
Website of the Higher Education
Institution
(first time) programme start date
within the academic year
Intake rhythm
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Chemistry
B.Sc.
Four Years (8 Semesters)
130 Credit Hours
Full Time
University: http://www.jazanu.edu.sa/Pages/Default.aspx
Science: http://colleges.jazanu.edu.sa/sci/Pages/Default.aspx
http://colleges.jazanu.edu.sa/sci/ChemistryDept/Pages/Default.aspx
01.09.2009
Program starts with First Semester in September every year.

Full semester; First Semester / Second Semester / Sumer Semester

Expected intake number of students
Amount and type of fees/charges
For the AC-Seal (Germany):
classification as consecutive/further
education (for Master’s degree
programmes)
For the AC-Seal (Germany):
(optionally only for Master’s degree
programmes)
Faculty/Department
Official contact person for
publication on the web
Telephone

400 students / academic year
None

E-Mail

iradini@jazanu.edu.sa

Re-accreditation
Last accreditation issued by
Duration of the last accreditation

Not applicable
Not applicable
Not applicable

Faculty of Science / Chemistry Department
Dr. I. Rodini (Head of Department)
+966 173343869

Template ASIIN – Self-Assessment
Mathematics Program
Faculty of Science – Jazan University
Kingdom of Saudi Arabia
0. Formal Specifications (per degree programme)
Name of the programme (original
language)
Name of the programme
Final degree
Standard period of study
Credit points (according to ECTS)
Type (several can be indicated)
Website of the Higher Education
Institution

(first time) programme start date
within the academic year
Intake rhythm
Expected intake number of students
Amount and type of fees/charges
For the AC-Seal (Germany):
classification as consecutive/further
education (for Master’s degree
programmes)
For the AC-Seal (Germany): (optionally
only for Master’s degree programmes)
Faculty/Department
Official contact person for publication
on the web
Telephone
E-Mail
Re-accreditation
Last accreditation issued by
Duration of the last accreditation
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Mathematics
B.Sc.
Four Years (8 Semesters)
130 Credit Hours
Full Time
University: http://www.jazanu.edu.sa/Pages/Default.aspx
Science: http://colleges.jazanu.edu.sa/sci/Pages/Default.aspx
Mathematics:
http://colleges.jazanu.edu.sa/sci/math/Pages/Default.aspx
01.09.2009
Program starts with First Semester in September every year.
First Semester / Second Semester / Sumer Semester
370 students / academic year
Nil

Faculty of Science / Mathematics Department
Dr. Abdullah Y. Al-Hossain (Head of Department)
+966 556 888 380
aalhossain@jazanu.edu.sa
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Template ASIIN – Self Assessment
PHYSICS PROGRAM
Faculty of Science – Jazan University
Kingdom of Saudi Arabia
0. Formal Specifications (per degree programme)
Name of the programme
(original language)
Name of the programme
(English translation)
Final degree
Standard period of study
Credit points
Type
Website of the Higher
Education Institution

PHYSICS PROGRAMME
B.Sc.
Four Years (8 Semesters)
130 Credit Hours
Full Time
University: http://www.jazanu.edu.sa/Pages/Default.aspx
Science: http://colleges.jazanu.edu.sa/sci/Pages/Default.aspx
Physics: http://colleges.jazanu.edu.sa/sci/physics/Pages/Default.aspx
http://colleges.jazanu.edu.sa/sites/en/sci/physics/Pages/Default.aspx

(first time) programme start
date within the academic year
Intake rhythm
Expected intake of students
Amount and type of
fees/charges
For the AC-Seal (Germany):
classification as
consecutive/further education
(for Master’s degree
programmes)
For the AC-Seal (Germany):
(optionally only for Master’s
degree programmes)
Faculty/Department
Official contact person for
publication on the web
Telephone
E-Mail
Re-accreditation
Last accreditation issued by
Duration of the last
accreditation
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01.09.2009
Program starts with First Semester in September every year.
First Semester / Second Semester / Sumer Semester
300 students / academic year
Nil

Faculty of Science / Physics Department
Dr. Galib Souadi (Head of Department)
+966 535454562
gsouadi@jazanu.edu.sa
Not applicable
Not applicable
Not applicable

ثالثاً :برنامج ندوات التخطيط االستراتيجي
باإلشارة إلى جيكد الجامعة لتفعيؿ الخطة االستراتيجية لجامعة جازاف

 2020بتكميؼ الكميات لكضع الخطة

التنفيذية فقد نفذت كحدة الجكدة عددان مف الندكات في مجاؿ التخطيط االستراتيجي الساعة الثانية عشرة ظي انر عمى
مسرح الكمية عمى النحك التالي:
الموضوع

#

التاريخ

المحـــاضر

1

التخطيط االستراتيجي

أ.د .أسامو ىنداوي سيد

األربعاء 1437/6/21

2

الخطة االستراتيجية لجامعة جازان

أ.د .أسامو ىنداوي سيد

األربعاء 1437/6/28

2020
3

أ.د .أسامو ىنداوي سيد

الخـــطة التنفــــــيذية

األربعاء 1437/7/6

(  ) 2وحدة اإلرشاد األكاديمي
م

االسم

صفتو

الميمة

1

د .يحيي بن سميمان مسرحي

وكيل الكمية لمشئون االدراية و الطالبية

رئيساً

2

د .حسن محمد عبدالعزيز درويش

مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي و منسق
اإلرشاد األكاديمي بقسم الكيمياء

عضواً ومقر ارً

3

أ.د .سعد سالمين التبيمي

منسق اإلرشاد األكاديمي بقسم الرياضيات

عضواً

4

د .تاج األصفياء أحمد عثمان

منسق اإلرشاد األكاديمي بقسم األحياء

عضواً

5

د .السعيد عبدالمطيف جوده

منسق اإلرشاد األكاديمي بقسم الفيزياء

عضواً

6

أ .حمود بن محمد صميمي

مدير شئون الطالب

عضواً
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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 المتكقّع 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
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بيدؼ تقديـ أفضؿ الخدمات كأجكدىا لمطالب في زمف قياسي كفؽ معايير الجكدة كاإلعتماد األكاديمي التي تسعى
الكمية ؿتحقيقيا .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.



زيادة تييئة الطبلب الستقباؿ االختبارات باالستعداد الجيد كالتنسيؽ لتييئة الظركؼ االكاديمية
كاالدارية البلزمة لذلؾ .



إتاحة الفرصة لمطبلب لبلستفادة مف خبرات أعضاء ىيئة التدريس كتسييؿ اتصاؿ الطبلب بيـ.



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



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

أىم االعمال التي تمت بوحدة االرشاد االكاديمي لمعاـ الجامعي 1437-1436ىػ
اسيا:
أوالً :رعاية الطالب المتعثرين در ّ

الفصل الدراسي االول

اسيا فى الفصؿ الدراسي االكؿ مف كاقع قكائـ الطبلب حسب المعدؿ التراكمي
 .1حصر الطبلب المتعثريف در ّ
فى كؿ قسـ .حيث اجمتع بعض رؤساء االقساـ ببعض الطبلب المتعثريف ك تعريفيـ كضعيـ االكاديمي
ك معرفة اسباب التعثر فى الدراسة ك كيفية حميا
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 .2حصرالطبلب اصحاب المعدالت التراكمية  2ك اقؿ فى كؿ قسـ ك ىي مكضحا كاالتي:
المعدل النراكمي

عدد طالب قسم االحياء

عدد طالب قسم

عدد طالب قسم الفيزياء عدد طالب قسم الكيمياء

الرياضيات
2

2

5

2

7

1.90-1.99

26

25

6

16

1.85 -1.89

4

12

3

7

1.80 – 1.84

3

5

----

6

0 – 1.79

10

2

----

6

االجمالي

45

49

11

42

- 2حصر المكاد لكؿ طالب ك تـ اعداد قائمة بالطبلب المسجميف بكؿ مقرر دراسي
- 3تسميـ كؿ قسـ القكائـ لممكاد التي تدرس ب ق لتسميميا العضاء ىيئة التدريس الذيف يدركس تممؾ المكاد
لبلىتماـ بيؤالء الطبلب اثناء الحصص الدراسية ك فى الساعات المكتبية الخاصة بعضك ىيئة التدريس ك
اعداد تقرير عف ىؤالء الطبلب ك تسممييا لكحدة االشاد لمتباعة حاالتيـ ام تحكيؿ استاذ كؿ مقرر الى
مرشد اكاديمي لذلؾ المقرربالنسبة لمطبلب المتعثريف
- 4إعداد تقرير عف حالة كؿ طالب كمتابعة نتائج ق فى المكاد كفى نياية الفصؿ الدراسي تـ رصد نتائج
الطبلب المتعثريف ك حاالتيـ االكاديمية فى كؿ قسـ ك ىي كاالتي :
حالة الطالب

قسم االحياء

قسم الرياضيات

قسم الفيزياء

قسم الكيمياء

المجموع

متخرج

2

2

--

1

5

رفع عنو االنذار

8

9

--

12

29

منذر و مستمر

17

25

6

15

63

منقطع عن الدراسة

5

3

2

3

13

مفصول اكاديمي

12

7

1

8

28

مطوي قيده

0

2

2

1

5

معتذر

1

2

--

2

4

االجمالي

45

49

11

42
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الفصل الدراسي الثاني
اسيا فى الفصؿ الدراسي الثاني مف كاقع قكائـ الطبلب حسب المعدؿ التراكمي
- 1حصر الطبلب المتعثريف در ّ
فى كؿ قسـ ك تـ اضافة عمكد فى الجدكؿ يضـ عدد مرات الرسكب ك كذلؾ رقـ شعبة المقرر حتى يتـ
كتابة التقرير لكؿ شعبة فى المكاد التي تدرس باكثر مف عضك ىيئة تدريس تـ اخطار االقساـ بيـ حيث
اجمتع بعض رؤساء االقساـ ببعض الطبلب المتعثريف ك تعريفيـ كضعيـ االكاديمي ك معرفة اسباب
التعثر فى الدراسة ك كيفية حميا .
- 2حصرالطبلب اصحاب المعدالت التراكمية  2.1ك اقؿ فى كؿ قسـ الف بعض الطبلب ذك المعدالت
االكثر مف  2تـ انذارىـ ك ىي مكضحا كاالتي
المعدل النراكمي

عدد طالب قسم االحياء

عدد طالب قسم
الرياضيات

عدد طالب قسم الفيزياء عدد طالب قسم الكيمياء

2.0-2.1

24

24

6

35

1.90-1.99

15

28

11

17

1.85 -1.89

5

6

--

9

1.80 – 1.84

1

1

1

2

0 – 1.79

6

7

2

4

االجمالي

51

66

20

67

- 3حصر المكاد لكؿ طالب ك تـ اعداد قائمة بالطبلب المسجميف بكؿ مقرر دراسي
تـ تسميـ كؿ قسـ القكائـ لممكاد التي تدرس بق لتسميميا العضاء ىيئة التدريس الذيف يدركس تممؾ المكاد
لبلىتماـ بيؤالء الطبلب اثناء الحصص الدراسية ك فى الساعات المكتبية الخاصة بعضك ىيئة التدريس ك
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اعداد تقريريف عف ىؤالء الطبلب االكؿ عند نياية االختبار الدكرم االكؿ ك الثاني عند نياية االختبار
الدكرم الثاني ك تسممييا لكحدة االشاد لمتباعة حاالتيـ.
 .3اعداد تقرير عف حالة كؿ طالب كجارم متابعة النتائج النياية لكؿ طالب فى المكاد المسجمو لو ك فى
نياية الفصؿ الدراسي حيث يتـ رصد نتائج الطبلب المتعثريف ك حاالتيـ االكاديمية فى كؿ قسـ كمعرفة
مدم استجابتيـ مع القائميف بتدريس المكاد.
 .4تـ 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 كاعداد الزيارات التشجيعية ليـ.
.4

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

وضع اإلرشاد األكاديمي في الكمية

 .1تـ تخصيص فرع لكحدة اإلرشاد األكاديمي بكؿ قسـ كتجييزه بما يمزـ الستقباؿ الطبلب كتسجيؿ بياناتيـ
كالتفاعؿ معيـ.
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 .2عقد اجتماع عاـ مع طبلب القسـ المستجديف في بداية كؿ فصؿ دراسي مف العاـ الجامعي كنقطة انطبل ٍ
ؽ
ٍ
كتعارؼ بيف كؿ طالب كمرشده األكاديمي يحضره سعادة رئيس القسـ ك المرشد االكاديمي بالقسـ فى
اكؿ كؿ فصؿ دراسي .
 .3تـ تكزيع طبلب كؿ قسـ عمى المرشديف األكاديمييف بشكؿ متكازف عمى نظاـ  ، E registerحيث يظير
لكؿ طالب اسـ المرشد االكاديمي اسفؿ الجدكؿ الدراسي الخاصة بو ككذلؾ يظير لكؿ مرشد اكاديمي
نافذة عمى حسابو الشخصي الخاص بو فى الكمية مكضحا بو قائمة طبلب االرشاد االكاديمي الخاص بو
حيث تحتكم القائمة عمى بيانات الطالب (االسـ  -الرقـ الجامعي  -المعدؿ التراكمي  -رقـ الجكاؿ
المسجؿ فى حساب الطالب  -البريد االلكتركني  -خطة الطالب الدراسية  -السجؿ االكاديمي الخاص
بالطالب) ك بذلؾ تـ تحكيؿ الممؼ االكاديمي لمطالب الى نظاـ الكتركني حتى يتيح لممرشد االكاديمي
متابعة طبلبو
ك كانت التكزيع كاالتي
- 1قسـ االحياء تـ التكزيع بكاقع  18- 16طالب لكؿ مرشد اكاديمي
- 2قسـ الرياضيات بكاقع  32- 20طالب لكؿ مرشد ك تعد الزيادة فى عدد الطبلب لكؿ مرشد نظ ار لقمة
عدد اعضاء ىيئة التدريس الناطقيف بالعربية
- 3قسـ الفيزياء بكاقع  13- 5طالب لكؿ عضك
- 4قسـ الكيمياء بكاقع مف  12- 10طالب لكؿ عضك
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بعض طبلب االقساـ الذيف رجعك مف الفصؿ االكاديمي لـ يتـ تكزيعيـ عمى المرشديف ك كذلؾ بعض
طبلب الفيزياء الف مرشدييـ لـ يسجؿ عمى عمادة القبكؿ ك التسجيؿ.
 .4تفعيؿ الساعات المكتبية ألعضاء ىيئة التدريس بالتكاجد بالقسـ  ،حسب جدكؿ يقرره القسـ بما ال يتعارض
مع الجداكؿ التدريسية ك التكصية بكضع ساعات خاصة باالرشاد االكاديمي فى جدكلو الدراسي
 .5تـ تفعيؿ االرشاد االكاديمي لمقرر دراسي لمطبلب المتعثريف دراسيا حيث يككف استاذ المقرر ىك المرشد
االكاديمي لمطبلب المتعثريف ك االىتماـ بيـ داخؿ الفصؿ الدراسي
 .6تكزيع مطكيات كنشرات كحدة اإلرشاد األكاديمي لجميع طبلب األقساـ.
 .7التكصية بعقد دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس عف لكائح النظاـ الجامعي كاليات الحذؼ ك االضافة
لمطبلب ك تفعيؿ دكر المرشد اإلرشاد األكاديمي حتى يككف الجميع عمى إطبلع.
 .8تـ عمؿ قاعدة بيانات لطبلب كؿ قسـ عمى اكسؿ شيت مكضح فييا اسـ الطالب –الرقـ الجامعي –
المعدؿ التراكمي – عدد االنذارات – الجكاؿ –البريدااللكتركني –الساعات المسجمة ىذا الفصؿ –
الساعات المتبقية مف الخطة – اسـ المرشد االكاديمي ك ذلؾ لتسييؿ عممية التكاصؿ بيف االقساـ ك
طبلبيـ ك معرفة الطبلب المتكقع تخرجيـ فى كؿ فصؿ دراسي حتى الفصؿ الصيفي ك كذلؾ يتسنى لنا
معرفة الطبلب المتكقع تخرجيـ صيفي ك كذلؾ المقررات التي بيا خرجيف صيفي
أنشطة وفعاليات وحدة اإلرشاد أألكاديمي:
 بياف دكر المرشد األكاديمي فى االرتقاء بالمستكل التحصيمي لمطبلب.
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 تفعيؿ الساعات المكتبية ألعضاء ىيئة التدريس.
 االجتماع الدكرم بالطبلب لبحث المشكبلت كالقضايا التى تصادفيـ ككؿ ما يتعمؽ بالصعكبات الدراسية
التي تكاجييـ.
أىم التوصيات والق اررات التي اتخذتيا وحدة اإلرشاد األكاديمي:
اوال  :تنظيم آليات الحذف واالضافة فى األقسام لوجود مالحظات لدى شئون الطالب عمى ذلك
حيث بعد تكزيع طبلب الكمية عمى مرشدييـ فى نظاـ

 e- Registerك ظيكر نافذة عند كؿ مرشد فى حسابو

الجامعي باسـ المرشد االكاديمي مكضحا فيو اسـ الطالب – الرقـ الجامعي – الجكاؿ – البريد االلكتركني –
المعدؿ التراكمي – عدد االنذارات – الخطة الدراسية – السجؿ االكاديمي لمطالب
ك أكصت المجنة بمايمي:
- 1

عقد محاضرة اك كرشة عمؿ فى كؿ قسـ لتحديد اليات الحذؼ ك االضافة ك كيفية الحذؼ ك االضافة

طبقا لمكائح الجامعية
- 2

كؿ مرشد اكاديمي يككف مسئكؿ مسئكلية كاممة عف كؿ طالب فى الحذؼ ك االضافة

- 3

نمكذج الحذؼ ك االضافة يسمـ لممرشد االكاديمي لمقسـ مف مرشد الطالب ك ليس مف الطالب بعد تكقيع

المرشد االكاديمي عمى النمكذج بصحة اليات الحذؼ ك االضافة المتبعة
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- 4

يراجع النمكذج مف مرشد القسـ ثـ يكقع مف مرشد القسـ ك رئيس القسـ ك اليقبؿ نمكذج فى شئكف الطبلب

اال بعد كجكد كؿ التكقيعات عميو
 - 5تسمـ طمبات الحذؼ ك االضافة الساعة  9صباحا ك الساعة  12ظي ار
ثانيا  :الطالب المتوقع تخرجيم و الذين ليم ساعات اكبر من العبء التدريسي طبقا لمعدليم و اليات اضافة
عدد  25ساعة معتمدة لمطالب المتوقع تخرجو
تقترح المجنة اف الطبلب المتكقع تخرجيـ ك ليـ ساعات اكثر مف ساعات العبء طبقا لممعدؿ يتـ االضافة ليـ
بشركط :
- 1تقترح المجنة لمطالب الحاصؿ عمى معدؿ تراكمي اكثر مف  2.75امكانية اف يسجؿ لو عدد ساعات اكثر
مف  18ساعة الى  25ساعة حتى يتخرج
- 2الطالب الحاصؿ عؿ معدؿ تراكمي اقؿ مف  2.75اليتـ التسجيؿ بما يتجاكز العبء (  18ساعة) اال اف
كاف عدد الساعات المتبقية عمى التخرج  2الى  3ساعات يمكف التسجيؿ حتى يتـ تخرجو ك االمر
معركض عمى مجمس الكمية الخذ الرام
- 3تقترح المجنة انو اذا كاف ىناؾ امكانية لمكمية اف تستثنى مف قرار ك كالة الجامعة االكاديمية فى اليات
التسجيؿ لمطالب ك اف يرجع الى تمؾ المعمكؿ بيا فى البلئحة

كىذا فى مصمحة الطالب ك االمر

معركض عمى مجمس الكمية الخذ الرام
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(  ) 3وحدة البحث العممي
مشاركة طالب الكمية ببرنامج عمماء المستقبل 3
سجؿ طبلب الكمية أعمى مشاركات بالجامعة حيث شاركت الكمية بسبعة أبحاث في برنامج عمماء المستقبؿ ثبلثة
أبحاث منيا تخصص األحياء ،ثبلثة أبحاث الكيمياء كبحث الرياضيات.
قدـ الطبلب المشارككف عركضان تقديمية عف ما تكصمت اليو األبحاث خبلؿ عركض التقرير المرحمي لمبرنامج
كالذم أقيـ بالكمية .قدـ الطبلب عركض ان تقديمية في فعاليات التقرير النيائي لمبرنامج قدمكا فييا أبحاثيـ في
صكرتيا النيائية كأجريت مسابقة الختيار أفضؿ األبحاث المشاركة ببرنامج عمماء المستقبؿ

 3عمى مستكل

الجامعة فاز فييا بحث الطبلب محمد أحمد حفظي ،سميماف غزكاني يحيى غزكاني كخالد جابر حامظي تخصص
األحياء بالمركز الثالث.
مشاركة الكمية في برنامج عمماء المستقبل :4
رشحت الكمية تسعة أبحاث في تخصصات األحياء ،الكيمياء كالرياضيات لممشاركة ببرنامج عمماء المستقبؿ  .4كافقت
عمادة البحث العممي عمى تمكيؿ خمسة أبحاث منيا لممشاركة بالبرنامج كىـ كالتالي :بحثاف في تخصص الكيمياء،
بحثاف تخصص األحياء كبحث تخصص الرياضيات.
المجنة التحضيرية لمممتقى العممي السابع لطالب وطالبات الجامعة
تشكمت المجنة التحضيرية لمممتقى العممي السابع لطبلب كطالبات الجامعة بقرار مف سعادة عميد الكمية رقـ
(1437/36/4ىػ) عمى النحك التالي:
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 - 1د .عمي بف حافظ حكمي

 - 2أد .عبداهلل ثركت عبدالخالؽ

ككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالجكدة
قسـ األحياء

 - 3أ.د .أبكالنكر نكرالديف عبداهلل قسـ الرياضيات
 - 4د .الخطيب صبحي الغريب قسـ الرياضيات
 - 5د .رزؽ السيد خضر

قسـ الكيمياء

 - 6د .عمي أحمد سميماف

قسـ الكيمياء

 - 7د .طارؽ محمد عبدالغني قسـ األحياء

رئيسا

عضكا كمنسؽ الكمية ألعماؿ المؤتمر
عضكا

عضكا

عضكا
عضكا

عضكا

 - 8د .السعيد عبدالمطيؼ جكدة قسـ الفيزياء

عضكا

 - 9د ،خالد أبكاالسعاد الجيار قسـ األحياء

عضكا

-10د.حميد الحر

قسـ الفيزياء

ميام المجنة التحضيرية لمممتقى العممي السابع

عضكا

 كضع استراتيجية مكحدة لمعمؿ بيا في األقساـ األكاديمية بالكمية لئلسياـ الفاعؿ في تقديـ أبحاث متميزة لمممتقىالعممي كالمؤتمر العممي.
حث الطبلب عمى المشاركة في الممتقى العممي السابع لطبلب كطالبات جامعة جازاف تحت إشراؼ أعضاءىيئة التدريس.
حث الزمبلء أعضاء ىيئة التدريس الختيار الطبلب المشاركيف كاالشراؼ عمييـ لعمؿ ككتابة أبحاث عمميةمناسبة كمتميزة كتدريب الطبلب لتقديـ العركض المشاركة سكاء بنظاـ العركض التقديمية أك الممصقات.
تجميع البحكث مف األقساـ األكاديمية كالتأكد مف مراجعتيا طبقا لممعايير المكصي بيا مف قبؿ المجنة العميالممؤتمر كالمنشكرة عمى مكقع المؤتمر.
اقتراح قائمة محكمي األبحاث مف أعضاء ىيئة التدريس في األقساـ األكاديمية في الكمية.146

التحضير لمممتقى العممي السابع لطبلب كطالبات جامعة جازاف الذم يقاـ في رحاب الجامعة كاختيار البحكثالمشارمة في الممتقى كطريقة عرضيا سكاء عركض تقديمية أك ممصقات.
التنسيؽ مع عمادة شؤكف الطبلب في كؿ مايتعمؽ بأعماؿ الممتقى كالمؤتمر.اقتراح الكفد المصاحب لمطبلب في المؤتمر العممي السابع لطبلب كطالبات التعميـ العالي.النظر في كؿ مايستجد في ىذا الشأف.نشاط المجنة التحضيرية لمممتقى العممي السابع
ناقشت المجنة ما تـ انجازه استعدادا لمممتقى العممي السابع كالذم سيعقد بمشيئة اهلل في الفترة  7-5رجب 1437
ىػ .كىك كما يمي:
 -1عقد اجتماع لمجنة التحضيرية لمممتقى العممي السابع بتاريخ األحد

 1437/1/19كناقش االستعدادات

الخاصة بالممتقى العممي السابع كشركط كضكابط المشاركة في محكر األبحاث العممية كاألعماؿ الفنية كالفعاليات
المصاحبة.
 -2التكاصؿ مع عمادة شؤكف الطبلب في ثبلثة اجتماعات لمنسقي الكميات بكرسي األمير محمد بف ناصر يكـ
االثنيف 1437/1/13ىػ ،اجتماع منسقي الكميات بفندؽ الماريكت يكـ األحد  ،1437/3/9اجتماع منسقي الكميات
بمسرح كمية العمكـ يكـ األربعاء 1437/6/14ىػ.
 -3شارؾ طبلب الكمية تحت إشراؼ أعضاء ىيئة التدريس بعدد 22بحثا في تخصصات األحياء (  11بحثا)،
الرياضيات (ستة أبحاث) ،الكيمياء (أربعة أبحاث) كالفيزياء ببحث كاحد.
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 -4تحكيـ األبحاث بمتخصصيف مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بكاقع  2محكـ لكؿ بحث.
 -5عمؿ فحص لؤلبحاث ببرنامج االقتباس في عمادة شؤكف الطبلب حيث أنو كفقا لمتطمبات المشاركة بالممتقى
العممي السابع أال تزيد نسبة االقتباس عف  %20لمبحث المشارؾ في الممتقى.
 -6اختيار أفضؿ عشرة أبحاث كفقا ؿلتقييـ كتقارير التحكيـ لممشاركة بالممتقى العممي السابع لطبلب كطالبات
الجامعة طبقا لمعدد المحدد في خطاب العمادة (عدد عشرة أبحاث لكؿ كمية).
 -7رفع األبحاث المشاركة (عدد عشرة أبحاث) عمى مكقع عمادة شؤكف الطبلب.
 -8شارؾ طبلب الكمية بفيمـ كثائقي بعنكاف "الثركة النباتية في جازاف".
 -9المشاركة في خدمة اؿمجتمع بعنكاف "التكعية بمخاطر كأضرار السيكؿ في كادم جازاف".
مشاركة طالب الكمية في الممتقى العممي السابع لطالب الجامعة في الفترة 1437/7/7-5ىـ
شارؾ طبلب اؿكمية في الممتقى العممي السابع بمسرح الجامعة باالدارة العميا في الفترة مف
ككانت مشاركات الطبلب بمحكر العمكـ األساسية كاليندسية

1437/7/7-5ىػ .

بعشرة أبحاث (ثبلثة أبحاث في مسابقة العركض

التقديمية كسبعة أبحاث في عركض المعمقات) .كما شارؾ الطالب نكاؼ راقدم مف قسـ األحياء بفيمـ كثائقي
كالطبلب المغيرة الحربي ،نايؼ سكيمـ العمرم ،خالد عمي حمدم ك عبداهلل ناصر حمدم بمسار خدمة المجتمع.
حصد طبلب الكمية ستة جكائز ثبلثة منيا

في العركض التقديمية (مف إجمالي عشر جكائز بمسابقة العركض

التقديمية) كثبلثة في المعمقات (مف اجمالي عشر جكائز بمسابقة المعمقات ) .كما فاز الطالب عمي أحمد عبسي
(قسـ الفيزياء) بالمركز العاشر في مسابقة االبتكار .ككانت الكمية الثالثة في ترتيب الكميات المشاركة في مسابقة
التميز في مشاركات الممتقى العممي السابع.
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#
1

ػُٕاٌ انًشبركخ
Dynamica behaviors of Chen
system
Mathematical modeling using
maple software
Antioxidant & antimicrobial
properties of seed extracts of wild
plants from Jazan.

انُٕع
ػزض
تمذًًٌ
ػزض
تمذًًٌ
ػزض
تمذًًٌ

4

استخذاو انشجكبد انؼصجٍخ
نتمزٌت انذٔال انحمٍمٍخ
Levels of benzoic & sorbic Acids
Preservatives in Beverages from
Jazan
Chemistry of Vitamin C

يؼهك

7

Allelopopathic effect of Prosopis
Juliflora on mineral contents of
Acacia ehrenbergiana in Farasan.
Biodiversity of meiobenthos at
sandy and muddy shore at Jazan
coast, Red Sea
Effects of Doping, Contact
Resistance & Temperature on
Performance of Si and GaAs
Solar Cells
Bacterial volatile metabolites for
detoxification heavy metals

2
3

5

6

8

9

10

انطالة انًشبركٌٕ
َبٌف ػهً انًبنكً

انتخصص
رٌبضٍبد

ثُذر أحًذ داحش

رٌبضٍبد

انًشزفٌٕ
د انخطٍت انغزٌت
د يحًذ ػجذانًُؼى
د سٌكٕ

خبنذ جبثز حبيظً
يحًذ أحًذ حفظً
سهًٍبٌ ٌحٍى
غشٔاًَ
فٓذ ػهً انًبنكً

أحٍبء

د ضٍبء رضٕاٌ
د .أشزف ػٍسى

يالحظبد
يزكش ثبنث
ػزٔض تمذًٌٍخ
يزكش تبسغ
ػزٔض تمذًٌٍخ
يزكش ػبشز
انؼزٔض
انتمذًٌٍخ

رٌبضٍبد

د ػبدل انًؼزشً

يؼهك

يبجذ يحًذ ساليً
يٕسى خجزاًَ

كًٍٍبء

د يحًذ ػطٍف

يزكش ثبًَ
يؼهمبد
يزكش راثغ
يؼملبد

يؼهك

كًبل يسًهً
ٌحٍى انحبسيً
فٓذ ػجذِ يجبركً

كًٍٍبء

أد طبرق يأيٌٕ
انجٕجزي
د أحًذػٍسى انشجبسً

يزكش سبثغ
يؼهمبد

يؼهك

سبيً جزادي
يزأي
ػجذانزحًٍ حمٕي
أحًذ ػجذِ أحًذحًذي
ػهً حسٍ ػطٍخجزة
سؼذ ػهً سؼذ
انجٍشً
حسٍٍ احًذحسٍٍ ْزٔثى
انًغٍزح ػجذانزحًٍانحزثً
َبٌف يحًذسٌٕهى انؼًزي
خبنذ ػهً ػجذهللاحًذي
ػجذهللا َبصزحًذي
َٕاف أحًذ رالذي

أحٍبء

أد ػجذهللا ثزٔد
ػجذانخبنك

فٍشٌبء

د .جًبل يحًذ انذالل

أحٍبء

د .أشزف ػٍسى يحًذ
ػٍسى

أحٍبء

د  .ػبدل يحًذ
انحجبثً

يؼهك

يؼهك

يؼهك

11

"تٕػٍخ ثًخبطز ٔ أضزار انسٍٕل فً ٔادي
جبساٌ

خذيخ
يجتًغ

12

"انثزٔح انُجبتٍخ فً جبساٌ"

فٍهى
ٔثبئمً

أحٍبء

أحٍبء

د ٔ .ائم طّ لبسى
د  .ػجذِ يزػً
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(  ) 4وحدة المعامل والتجييزات
الييكل التنظيمي لموحدة

الرؤية
تحقيؽ رؤية كرسالة الجامعة بأف تككف إحدل الجامعات العالمية المرمكقة في المجاالت التعميمية كالبحثية بتأميف
أحدث التجييزات مف المعامؿ النمكذجية التي تفي بمتطمبات االعتماد األكاديمي
الرسالة
الكصكؿ مختبرات الكمية إلى أعمى مستكل مف التجييزات العممية كتكفير كسائؿ األمف كالسبلمة حتى يتمكف
الطبلب كالباحثيف مف انجاز مياميـ المعممية كالبحثية بسيكلة كبجكدة عالية.
الميام
ترتبط المجنة إداريا بعمادة الكمية  ،ك تيتـ بالعمؿ عمى تطكير األجيزة ك المعامؿ ك المختبرات في جميع أقساـ
الكمية كتكفير متطمباتيا كفؽ المحاكر التالية :
150

 .18التماشي مع األنظمة ك المكائح بالجامعة
 .19حصر المكاد كاألجيزة كاألدكات بالمعامؿ كالمختبرات كتككيف قكاعد بيانات ليا
 .20التنسيؽ بيف احتياجات األقساـ بالكمية مف األجيزة ك مستمزمات المعامؿ بما يكفؿ االستخداـ األمثؿ لممتكفر
منيا ك االستفادة القصكل بما يخصص لبنكدىا مف ميزانية الجامعة.
 .21إعداد طمبيات األقساـ مف الكيماكيات كالزجاجيات كاألدكات كرفعيا لمجنة المركزية بالجامعة كمتابعة عمميات
تأمينيا مف المستكدع المركزم
 .22إعداد المكاصفات الدقيقة لؤلجيزة كاألدكات المطمكبة لؤلقساـ كتفريغيا بنماذج إدارة

المشتريات كرفعيا

لمجنة المركزية بالجامعة
 .23إعداد نماذج الدراسة الفنية كالترسية لتأميف احتياجات المعامؿ
 .24الدراسة الفنية لعركض كمكاصفات األجيزة لمشركات المتنافسة .
 .25الفحص الفني لمتأكد مف مطابقة مكاصفات األجيزة المكردة لممعامؿ
 .26متابعة عمميات التكريد طبقا لمتعاميد الكاردة مف إدارة المشتريات بالجامعة ككذلؾ متابعة مراحؿ كخطكات
التكريد كالتركيب كالتشغيؿ كالصيانة مف قبؿ الشركات المكردة مف خبلؿ:
 )1التنسيؽ مع المجنة الدائمة لئلشراؼ عمى جاىزية المعامؿ كالمختبرات بالجامعة لكضع الخطط
لممتابعة كاستغبلؿ المعامؿ لضماف أدائيا عمى أعمى مستكل
 )2تحديد حاجة المعامؿ كالمختبرات لمصيانة أك اإلستبداؿ
 )3تجييز معامؿ بحثية لطبلب برامج الدراسات العميا كاألبحاث باألقساـ المختمفة.
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 )4تأميف جميع مستمزمات األمف كالسبلمة بالمعامؿ بالتنسيؽ مع إدارة األمف كالسبلمة بالجامعة كصيانتيا
 )5متابعة التخمص مف نفايات المعامؿ الكيماكيات منتيية الصبلحية بطريقة عممية كآمنة
 )6كضع سياسة صيانة أجيزة المختبرات بالكمية ككضع المقترحات البلزمة لتنفيذىا
 )7اؿصيانة اؿدكرية لممعامؿ كاألجيزة كاستبداؿ التالؼ منيا مع نياية كؿ فصؿ دراسي  .كترفع الكحدة
تكصياتيا لسعادة عميد الكمية
أقسام الوحدة
 )1قسـ تأميف مستمزمات المعامؿ مف المكاد المستيمكة كالكيماكيات كالزجاجيات ككذلؾ األجيزة العممية
كاألدكات المتخصصة كالدقيقة
 )2قسـ متابعة صيانة األجيزة العممية كالبنية األساسية لممعامؿ
 )3قسـ األمف كالسبلمة في المعامؿ كالمختبرات
أنشطة الوحدة لمعام الجامعي 1437/1436ىـ
قامت الوحدة بانجاز الميام اآلتية :
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 )1التنسيؽ بيف أقساـ الكمية 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
 )3الدراسة الفنية لمعركض المقدمة مف الشركات بالمنافسة رقـ  382كالخاصة بتاميف احتياجات كحدة تقنية النانك
بكمية العمكـ مف االجيزة كاالدكات كالكيماكيات لمعاـ الجامعي  1437ىػ
 )4الدراسة الفنية لمعركض المقدمة مف الشركات بالمنافسة رقـ  390كالخاصة بتاميف احتياجات كمية العمكـ مف
االجيزة كاالدكات كالكيماكيات لمعاـ الجامعي  1437ىػ
 )5الدراسة الفنية لمعركض المقدمة مف الشركات بالمنافسة رقـ

 396ؿأتميف احتياجات قسـ الكيمياء لجياز

كركماتكجرافيا السكائؿ عالي األداء مع طيؼ الكتمة لمعاـ الجامعي  1437ىػ
 )6إعداد طمبية الكمية مف األجيزة كاألدكات لمعاـ الجامعي القادـ 1438/ 1437ىػ
 )7التنسيؽ مع الشركات المكردة كمتابعة عمميات التكريد كالفحص الفني كالتركيب لمبنكد المعمدة لمكمية
بالمنافسات المختمفة
 )8إعداد كتأميف طمبيات األقساـ مف الكيمياكيات كاألجيزة مف المستكدع المركزم بالجامعة
 )9متابعة كصيانة البنية األساسية كتجييزات المعامؿ ككذلؾ األجيزة العممية
)10

تنفيذ كرشة عمؿ بعنكاف االمف كالسبلمة بالمختبرات العممية
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(  ) 5وحدة األنشطة الطالبية
خطة األنشطة الطالبٌة للعام الدراسً 1437/1436هـ
المكان

اسم المنفذ

عدد المستفيدين

النشاط الثقافي

الفرع

البرامج

الزمن

األولمبياد الثقافي العممي الرابع بالكمية

وحدة النشاط بالكمية

وحدة النشاط بالكمية

 100طالب

مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

وحدة النشاط بالكمية

وحدة النشاط بالكمية

 30طالب

مسابقة الطالب المثالي

مسرح الكمية

وحدة النشاط بالكمية

 20طالب

النشاط

محاضرة عممية عامة

مسرح الكمية

د .فبريزو بنتو

 200طالب

العممي

اليوم االجتماعي الترفييي لمطالب المتميزين
في األنشطة
بطولة الكمية في تنس الطاولة
بطولة الكمية في البمياردو
بطولة الكمية في كرة القدم
بطولة الكمية في الشطرنج
بطولة الكمية لكرة القدم بين أعضاء ىيئة

الفصل األول والثاني

النشاط اإلجتماعي النشاط الرياضي

المقاء السنوي لسعادة العميد مع الطالب

مسرح الكمية

وحدة النشاط بالكمية

مفتوح لطالب الكمية

شاطئ البحر بجازان

وحدة النشاط بالكمية

 10طالب  /قسم
( 40طالب)

الصالة الرياضية
بالكمية

الصالة الرياضية
بالكمية
ممعب كمية المجتمع
الصالة الرياضية
بالكمية

وحدة النشاط بالكمية

 20طالب

وحدة النشاط بالكمية

 5طالب  /قسم

وحدة النشاط بالكمية
وحدة النشاط بالكمية

ممعب كمية المجتمع

وحدة النشاط بالكمية

االحتفال باليوم الوطني لممممكة

مسرح الكمية

وحدة النشاط بالكمية

ندوة عامة عن كمية العموم والحياة

مسرح الكمية

حفل ختام األنشطة وتكريم الطالب الفائزين

مسرح الكمية

دورة في آمن وسالمة المعامل

مسرح الكمية

دربشي

دورة تدريبية في االبتكار وريادة األعمال

مسرح الكمية

د .رشيد قرموش

التدريس والمنسوبين

البرامج العامة

د .عبداهلل الحسين
عميد الكمية

وحدة النشاط بالكمية

 15طالب  /قسم
( 60طالب)
 20طالب
 40فرد من

األعضاء/المنسوبين
مفتوح لطالب الكمية
 200طالب
مفتوح لطالب الكمية

البرامج التدريبية

أ.حسن إبراىيم
لجنة السالمة

 40طالب
 40طالب
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ما تم انجازه من خطة األنشطة الطالبية لكمية العموم لمعام الجامعي
الفرع

الفعاليات

1437 /1436ىـ

تاريخ التنفيذ/المكان

النشاط الثقافي

األولمبياد الثقافي العممي الرابع بين أقسام الكمية

1437/4/22ىـ مسرح الكمية

مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

1437/4/22ه مسرح الكمية

مسابقة الطالب المثالي

1437/6/28ىـ مسرح الكمية

النشاط

محاضرة عممية عامة

1437/6/28ىـ مسرح الكمية

لقاء مفتوح لسعادة العميد مع الطالب

 1437/5/20مسرح الكمية

العممي

االجتماعي

النشاط

1437/2/18ىـ حديقة الشاطئ الشمالي

اليوم االجتماعي لمطالب المتميزين في األنشطة

النشاط الرياضي

بطولة الكمية في تنس الطاولة

 -1437/2/13الصالة الرياضية

بطولة الكمية في البمياردو

 -1436/2/14الصالة الرياضية

بطولة الكمية في كرة القدم

 -1437/1/27-15ممعب السكن الطالبي

بطولة الكمية في الشطرنج

 -1437/5/1الصالة الرياضية

بطولة الكمية لكرة القدم بين أعضاء ىيئة التدريس

 -1437/6/26ممعب السكن الطالبي

والمنسوبين
البرامج العامة البرامج التدريبية

االحتفال باليوم الوطني لممممكة

 – 1436/12/30مسرح الكمية

ندوة عامة عن كمية العموم والحياة

 – 1437/6/27مسرح الكمية

حفل ختام األنشطة وتكريم الطالب الفائزين

1437/7/20ىـ– مسرح الكمية

دورة في آمن وسالمة المعامل

 -1437/7/11مسرح الكمية

دورة في االبتكار وريادة اإلعمال

 -1437/1/6مسرح الكمية

األنشطة الطالبية والفعاليات التي تمت خالل العام الجامعي  1437 /1436ىـ
أوالً :النشاط الرياضي داخل الكمية:
في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لمكمية لمعاـ الجامعي

1437/1436ىػ ك تحت رعاية سعادة

الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف ككيؿ الجامعة كعميد الكمية األسبؽ كبرعاية سعادة الدكتكر زراؽ بف عيسى
الفيفي عميد الكمية الحالي ،نظمت الكمية ممثمة في كحدة النشاط الطبلبي األنشطة اآلتية-:
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- 1

بطولة كمية العموم لتنس الطاولة وذلك يوم األربعاء 1437/2/13ىـ

برعاية سعادة الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ ،كفي إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية
لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ  ،نظمت كحدة النشاط الطبلبي في الكمية بإشراؼ كحضكر أعضاء
لجنة األنشطة بالكمية بطكلة تنس الطاكلة بيف طبلب الكمية بأقساميا األربعة كذلؾ يكـ األربعاء المكافؽ
1435/12/13ىػ في الصالة الرياضية بالكمية .شارؾ في البطكلة

 8طبلب مف أقساـ الكمية األربعة كدارت

المنافسات بيف الطبلب 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 الثاني
كالرابع كحصؿ قسـ الرياضيات عمى المركز األكؿ ،قسـ األحياء عمى المركز الثاني كالكيمياء عمى المركز الثالث.
 .2بطولة كمية العموم في البمياردو يوم الخميس الموافق1437/2/14ىــ
نظمت كحدة النشاط الطبلبي في الكمية بطكلة البمياردك بيف طبلب األقساـ كذلؾ يكـ الخميس المكافؽ
1437/2/14ىػ في مقر الصالة الرياضية بالكمية ،برعاية سعادة الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية
العمكـ ،تأتي ىذه البطكلة في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ.
أقيمت البطكلة بإشراؼ كحضكر أعضاء لجنة األنشطة بالكمية ك شارؾ في البطكلة

 8طبلب مف أقساـ الكمية

األربعة كدارت المنافسات بيف الطبلب حيث أقيمت أربعة مباريات صعد منيا أربعة العبيف بخركج المغمكب ثـ
أقيمت مباراتاف بيف البلعبيف األربعة الفائزيف كفاز بالبطكلة كالمركز األكؿ البلعب محمد طاىر أبكر مجربي مف
قسـ الكيمياء كقد احتؿ المركز الثاني لمبطكلة الطالب مكسي يحيى المالكي مف قسـ الرياضيات كحصكؿ الطالب
عمي محمد ختامي مف قسـ األحياء عمى المركز الثالث لمبطكلة.
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 -3بطولة الكمية لكرة القدم لمعام الجامعي 1437/1436ىـ
في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ ك برعاية كحضكر سعادة
الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ ك حضكر سعادة الدكتكر  /إبراىيـ رديني رئيس قسـ الكيمياء
كمنسقي أقساـ الكيمياء كاألحياء كالرياضيات كبعض أعضاء ىيئة التدريس ،نظمت كحدة األنشطة الطبلبية
بالكمية بطكلة كرة القدـ السادسة بيف طبلب الكمية بأقساميا األربعة كذلؾ في الفترة مف 1437/1/27-15ىػ عمى
ممعب السكف الطبلبي بالمدينة الجامعية بعد صبلة العصر مباشرة .أقيمت المسابقة بنظاـ خركج المغمكب لعبت
مباراتاف في اليكـ األكؿ  ،حيث فاز فريؽ قسـ الكيمياء عمى قسـ الرياضيات في المباراة االفتتاحية بضربات
الترجيح  5/7بعد تعادليما في الكقت األصمي  ، 2/2كما فاز فريؽ قسـ األحياء عمى فريؽ قسـ الفيزياء

1/3

بضربات الترجيح . 5/7
 -4بطولة الكمية األولى في الشطرنج لمعام الجامعي 1437/1436ىـ
في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ ك برعاية سعادة الدكتكر/
عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ ك حضكر سعادة الدكتكر يحيى مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف اإلدارية
كالطبلبية كسعادة الدكتكر/إبراىيـ رديني رئيس قسـ الكيمياء كاألستاذ  /حمكد صميمي مدير إدارة شؤكف الطبلب
كمنسؽ قسـ األحياء كبعض أعضاء ىيئة التدريس ،نظمت كحدة األنشطة الطبلبية بالكمية بطكلة الشطرنج األكلي
بيف طبلب الكمية بأقساميا األربعة كذلؾ صباح يكـ األربعاء الماضي

1437/5/1ى ػ المكافؽ  2016/2/10ـ

الساعة العاشرة صباحان بالصالة الرياضية بالكمية
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ثانياً :النشاط الثقافي داخل الكمية:
 .1االوليمبياد الثقافي العممي الرابع بين أقسام الكمية لمعام الجامعي 1437-1436ىـ.
في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي

1437-1436ى 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 أعضاء لجنة األنشطة بالكمية ،أقيمت المسابقة
بيف أقساـ الكمية األربعة يكـ االثنيف 1437/4/22ىػ 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 .كاقيمت المسابقة
بنظاـ العرض المرئي الممتع عمى الشاشة .كما تـ عمؿ أسئمة عامة لجميع الطبلب الحاضريف.
 .2مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية االثنين الموافق 1437/4/22ىـ بمسرح الكمية
في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي

1437-1436ىػ ك تحت رعاية سعادة

الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ ،نظمت كحدة النشاط الطبلبي في الكمية مسابقة القرآف الكريـ
كالسنة النبكية بيف أقساـ الكمية األربعة ،كقد عقدت فعاليات المسابقة بمسرح العمكـ كذلؾ يكـ االثنيف

4/22

1437/ىػ كبحضكر أعضاء لجنة األنشطة بالكمية  ،كقاـ بتحكيـ المسابقة الدكتكر /جياد األشقر األستاذ
المشارؾ بعمادة السنة التحضيرية قسـ الثقافة اإلسبلمية ،ك شارؾ في المسابقة أربعة طبلب مف أقساـ الكمية
المختمفة ،فاز بالمركز األكؿ الطالب ىدكاف أحمد عمى صيرـ مف قسـ الرياضيات كفاز المركز الثاني /عبدالرحيـ
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فايز جبراف الحارثي مف قسـ الكيمياء كجاء الطالب /يكسؼ حسيف منسكي مف قسـ األحياء في المركز الثالث،
كفي نياية المسابقة تـ تكزيع الجكائز عمى الطبلب الفائزيف.
 .3مسابقة الطالب المثالي بالكمية لمعام الجامعي 1437-1436ىـ
في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي

1437-1436ى ػ برعاية سعادة الدكتكر/

زراؽ بف عيسى الفيفي عميد كمية العمكـ كبحضكر جمع مف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب كأعضاء لجنة
األنشطة بالكمية ،أقيمت مسابقة الطالب المثالي

يكـ األربعاء 1437/6/28ىػ عمى مسرح الكمية ،شارؾ في

المسابقة ثمانية طبلب مف اقساـ األحياء كالرياضيات كالكيمياء كالفيزياء كتـ ترشيح أربعة ممفات لمفحص النيائي
مف المتقدميف ،كتقاسـ الطالب  /المغيرة عبدالرحمف عمى الحربى مف قسـ األحياء كالطالب  /محمد عبده كريرل
مف قسـ الكيمياء لقب الطالب المثالي ليذا العاـ.
ثانياً -:األنشطة العممية داخل الكمية
 .1محاضرة عمميو عامة يوم األربعاء 1437/6/28ىـ
في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي

1437/1436ىػ ك تحت رعاية سعادة

الدكتكر /زراؽ بف عيسى الفيفي ،عميد الكمية  ،نظـ قسـ الفيزياء بالتنسيؽ مع كحدة النشاط الطبلبي بالكمية
محاضرة عمميو عامة لمطبلب كذلؾ يكـ األربعاء المكافؽ 1437/6/28ق بمسرح الكمية في تماـ الساعة الحادية
عشر صباحان بمسرح الكمية  .القي المحاضرة سعادة الدكتكر /زيف حسف يماني -األستاذ المشارؾ بقسـ الفيزياء-
جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف كالذم يشغؿ منصب نائب رئيس الجمعية السعكدية لمعمكـ الفيزيائية .كعمى
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مدل  35دقيقة ألقى د .يماني محاضرة أكضح مف خبلليا الترابط بيف العمكـ المختمفة ،حيث يتبلقى عمـ الفيزياء
مع عمكـ الكيمياء كالرياضيات كاألحياء كالطب كاليندسة مبينان أنو حصؿ عمى العديد مف براءات االختراع مف
مكتب براءات االختراع األمريكي إحداىا عف ابتكار طريقة جديدة لزيادة كفاءة خبليا الكقكد كالبطاريات عف طريؽ
تككيف محفز كيربائي يعتمد عمى الكربكف المشكب بالنيتركجيف كذلؾ بالقياـ بعممية بممرة لممح األنيميف الصمب.
كما تضمنت المحاضرة ممخص تعريفي بالجمعية السعكدية لمعمكـ الفيزيائية مف حيث :النشأة كالرؤية كالرسالة
كاألىداؼ كاألقساـ .كركز سعادتو عمى القسـ الطبلبي كأحد األقساـ اليامة كالفاعمة في الجمعية مف خبلؿ
استعراض لممياـ التي يقكـ بيا القسـ

ثالثاً :األنشطة االجتماعية داخل الكمية.
 .1المقاء السنوي لسعادة العميد مع الطالب
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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
كذلؾ يكـ االثنيف المكافؽ 1437/5/20ىػ عمى مسرح الكمية في تماـ الساعة الثانية عشرة ظي انر كحضر المقاء
سعادة الدكتكر /يحيي بف سميماف مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف اإلدارية كالطبلبية كما حضر المقاء مدير شؤكف
الطبلب ك بعض منسقي 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 ثـ كممة سعادة
الدكتكر /يحيى مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف اإلدارية كالطبلبية 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.
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رابعاً :األنشطة التدريبية داخل الكمية.
 .1دورة تدريبية في االبتكار وريادة األعمال االثنين الموافق 1436/1/ 6ىـ
في إطار خطة األنشطة الطبلبية لكمية العمكـ نظمت كحدة األنشطة الطبلبية بالتنسيؽ مع كحدة االبتكار كاإلبداع
المعرفي بالكمية دكرة في االبتكار كريادة األعماؿ بعنكاف "كف مبتك انر"

برعاية سعادة الدكتكر/عبداهلل بف يحيى

الحسيف عميد الكمية كقد ألقاىا الدكتكر رشيد قرمكش ،األستاذ المساعد بقسـ الفيزياء كمنسؽ كحدة االبتكار
كاإلبداع المعرفي بالكمية .حضر ىذه المحاضرة ككيؿ كمية العمكـ في الشؤكف األكاديمية سعادة الدكتكر عمي بف
حافظ حكمي كاألستاذ الدكتكر /عبدالرحمف فرغمي المشرؼ عمى كحدة األنشطة الطبلبية كالدكتكر مبركؾ أبكزيد
مشرؼ األنشطة الطبلبية بقسـ األحياء كعضك لجنة األنشطة بالكمية كعدد منسقي األقساـ في االبتكار ك اإلبداع
المعرفي ك عدد مف أعضاء ىيئة التدريس كحشد كبير مف الطبلب.
 .2دورة األمن والسالمة في المعامل (االثنين الموافق 1437/7/ 11ىـ)
نظمت كحدة األنشطة الطبلبية برعاية سعادة الدكتكر

زراؽ بف عيسى الفيفي عميد الكمية المكمؼ،

دكرة "دكرة

األمف كالسبلمة في المعامؿ " في إطار خطة األنشطة ؿلكمية لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ كذلؾ يكـ االثنيف
المكافؽ 1437/7/11ىػ الساعة الثانية عشرة ظي انر بمسرح الكمية .كاف اليدؼ مف الدكرة معرفة الطبلب معايير
السبلمة ك الصحة المينية ك تزكيدىـ بأحدث المعمكمات المتعمقة بمبادئ السبلمة ك الصحة المينية كالتي تؤىميـ
الستيعاب كالتحكـ في أنكاع المخاطر المتنكعة في مكاقع العمؿ كيفية مكاجية المكاقؼ كانقاذ حياة اآلخريف مف
األخطار التي قد تيدد حياتيـ مؤكداُ أىمية التدريب عمى اإلسعافات األكلية كمعرفة مبادئيا كتأثيرىا كما تمعبو مف
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دكر في الحد مف الحكادث كتقميؿ أثارىا ك أف إسعاؼ المصاب بطريقة عممية صحيحة قد تنقذ حياتو كتدفع
الخطر عنو.
خامساً :األنشطة العامة داخل الكمية.
 .1احتفال كمية العموم بمناسبة اليوم الوطني الخامس والثمانين لممممكة

يوم الثالثاء

الموافق 1436/12/30ىـ
تزيف مسرح كمية العمكـ باأللكاف الخضراء ،كامتؤلت جنباتو بالطبلب حامميف األعبلـ كالشعارات الكطنية في منظر
بييج في االحتفاؿ الذم نظمتو كحدة األنشطة الطبلبية بمناسبة اليكـ الكطني الخامس كالثمانيف لممممكة بمسرح
الكمية الثبلثاء 1436/12/30ىػ برعاية كحضكر الدكتكر/عبداهلل بف يحيى الحسيف،

عميد الكمية الذم يدعـ

النشاط الطبلبي في الكمية كسعادة الدكتكر /يحيى سميماف مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف اإلدارية كالطبلبية ،كسعادة
الدكتكر/عمي حافظ حكمي ككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالجكدة  ،ك منسقي األقساـ كجمع مف أعضاء ىيئة
التدريس كحشد كبير مف الطبلب ككاف تفاعؿ الطبلب مع فقرات الحفؿ تفاعبلن ممتعان أشاد بو الحاضركف كبدأ
الحفؿ بتبلكة مباركة مف القرآف الكريـ لمطالب /جابر مباركي مف قسـ الرياضيات ثـ السبلـ فكممة عميد الكمية عف
اليكـ الكطني كأضاؼ أنو يجب عمينا في ىذا اليكـ تذكر البطكالت التي قادىا الممؾ المؤسس لجمع شتات ىذه
الببلد كالمحافظة عمى أمننا ككطننا كالعمؿ عمى رفعة شأنو بالعمـ كالعمؿ .شمؿ الحفؿ كممة الطبلب ألقاىا الطالب
عايض ىياؼ القحطاني (الرياضيات) ثـ قصيدة كطنية لمطالب/عبدالعزيز عقيؿ (الكيمياء) كشاىد الحاضركف
فيممان كثائقيان بعنكاف (منجزات ببلدم) يتناكؿ نبذة عف دخكؿ المؤسس لمرياض كتكحيد الببلد كالمنجزات التي
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تحققت في عيد أبنائو كصكال

ؿخادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف كالتطكرات اليائمة في شتى المجاالت  ،ثـ

فقرة الخكاطر الكطنية التي تصؼ مشاعر كؿ فرد في الكطف نحك كطنو الغالي كفي النياية قاـ سعادة العميد
كأصحاب السعادة الككبلء بتكزيع اليدايا عمى الطبلب.
 .2تقر يرعن ندوة عامة "عن كمية العموم والحياة" يوم الثالثاء 1437/6/27ىـ
في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ ك تحت رعاية كحضكر
سعادة الدكتكر /زراؽ بف عيسى الفيفي عميد كمية العمكـ  ،نظمت عمادة كمية العمكـ ممثمة في كحدة النشاط
الطبلبي في الكمية ندكة عامة عف "كمية العمكـ الحياة" كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ

1437/6/27ىػ الساعة الثانية

عشرة ظي انر بمسرح الكمية .حضر الندكة كؿ مف سعادة الدكتكر /يحيى مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف اإلدارية
كالطبلبية كسعادة الدكتكر /غالب سكيدم رئيس قسـ الفيزياء كسعادة الدكتكر /محمد عطيؼ نيابة عف رئيس قسـ
الكيمياء .تحدث سعادة عميد الكمية الدكتكر /زراؽ الفيفي مع الطبلب كحثيـ عمى بذؿ الجيد كاالستفادة مف
اإلمكانيات التي تكفرىا المممكة ألبنائيا .كأكضح سعادتو بأف المقاء مع الطبلب الخريجيف لو طابع خاص في ختاـ
دراستيـ لممرحمة الجامعية كأف المرحمة التعميمية لـ تنتيي بعد حيث منيـ مف سيكمؿ دراستو العميا بالقسـ كمعيديف
باألقساـ كمنيـ مف سيكمؿ دراستو العميا بنظاـ األبتعاث الخارجي (نظاـ خادـ الحرميف الشريفيف) كما حثيـ عمى
ضركرة التسجيؿ في برنامج خادـ الحرميف الشريفيف لئلبتعاث الخارجي.
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 .3حفل ختام األنشطة الطالبية بكمية العموم لمعام الجامعي 1437/1436ىـ
برعاية سعادة الدكتكر زراؽ بف عيسى الفيفي عميد الكمية ،أقامت كحدة األنشطة الطبلبية حفؿ ختاـ األنشطة
ؿلعاـ الجامعي 1437/1436ىػ لتكرـ اؿطبلب الفائزيف في األنشطة الطبلبية بحضكر ككبلء الكمية كرؤساء
األقساـ كأعضاء ىيئة التدريس كالطبلب .بدء الحفؿ بآيات مف كتاب اهلل الكريـ فكممة اؿعميد الذم ىنأ الطبلب
الفائزيف كحثيـ عمى بذؿ مزيد مف الجيد كالمثابرة كالجد ثـ قاـ بتكريـ اؿطبلب الحاصميف عمى مراكز متقدمة في
األنشطة كالممتقى العممي السابع لمجامعة ،كتـ تكريـ الطبلب الفائزيف في مسابقات الكمية .كقدـ سعادة اؿعميد شكره
ؿمعالي مدير الجامعة كسعادة ككيؿ الجامعة عمى دعـ كتشجيع

الطبلب في شتى المجاالت ،كما قدـ الشكر

لككبلء الكمية كرؤساء األقساـ كلممشرؼ عمى األنشطة الطبلبية كلممشرفيف عمى األنشطة الطبلبية في أقساـ الكمية
عمى جيكدىـ المبذكلة لحث الطبلب عمى المشاركة كتكفير الجك المناسب ليـ ،متمنيان لمجميع التكفيؽ كالسداد.
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ثانياً  :األنشطة الطالبية عمي مستوى الجامعة.
 األنشطة الرياضية التي شاركت في فعالياتيا كمية العموم ضمن النشاط المركزي لمجامعة لمعام الجامعي
1437/1436ىـ.
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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 السابع عمى التكالي.
 .1بطولة الجامعة في اختراق الضاحية 1436/11/24ىـ
شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة الختراؽ الضاحية كلقد تـ منح ميداليات لمعشريف األكائؿ بالنسبة
لمفردم  .فحصمنا عمى ميداليتيف لممركزيف  14ك  .17كعمى صعيد الفرؽ لـ يتـ ترتيب اال الثبلث الفرؽ األكائؿ.
 .1بطولة الجامعة في تنس الطاولة 1436/12/25ىـ.
شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة في تنس الطاكلة كالتي أقيمت يكـ االثنيف المكافؽ 1436/12/22ىػ
في الصالة الرياضية بمجمع الكميات باإلدارة العميا.
 .1بطولة الجامعة في البمياردو(1436/12/24ىـ).
شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة في البمياردك كالتي أقيمت يكـ االربعاء 1436/12/24ىػ في الصالة
الرياضية بمجمع الكميات باإلدارة العميا كحقؽ فييا الطالب أحمد العتيبى نتائج طيبة.
 .1بطولة الجامعة الخماسية في كرة القدم (1437/1/20-5ىـ)
شارؾ فريؽ الكمية في بطكلة الجامعة الخماسية لكرة القدـ لمعاـ الجامعي

1437/1436ىػ عمى ممعب المدينة

الرياضية بجازاف في الفترة مف 1437/1/5ىػ كحتى 1437/1/20ق كفاز بالمركز الثاني كالميداليات الذىبية
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 .1بطولة الجامعة في كرة الطائرة في  1436/12/ 28وحتى 1437/1/2ىـ.
شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة في كرة الطائرة التي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الممؾ فيصؿ
الرياضية في الفترة مف1436/12/28ىػ كحتى 1437/1/2ىػ كحقؽ الفريؽ نتائج جيدة حيث كصؿ إلى الدكر ربع
النيائي كحصؿ عمى كأس المكز الثالث في البطكلة.
 .1بطولة الجامعة في ألعاب القوى(1437/1/ 7-6ىـ).
شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة أللعاب القكل لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ
 .1بطولة الجامعة في السباحة (1437/01/20ىـ).
شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة في السباحة كالتي أقيمت بتاريخ

1437/01/20ىػ عمى مسبح

المدينة الرياضية كجدير بالذكر أف الكمية شاركت بثبلث العبيف  .كفاز الطالب

عبدالعزيز محمد صالح يمانى

بالميدالية البركنزية في مسابقة  100متر حرة.
 .1بطولة الجامعة لمتنس االرضي يوم الثالثاء  1437 /1/21ىـ
شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة لمتنس االرضى يكـ الثبلثاء 1437/1/21ىػ ،فاز أسامة عمى طالب
مف كمية التربية كتأىؿ لدكر الربع حيث كاجو الطالب منصكر مف السنة التحضيرية كفاز عميو ليصؿ الى دكر
النصؼ حيث خسر أماـ الطالب المعتصـ مف كمية العمكـ الطبية .ليمعب مباراة الترتيب ضد الطالب يزيد مف كمية
التربية كيفكز عميو بمجمكعتيف لصفر.
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تقرير وحدة التعاون الدولي:
نبذة عن الوحدة:
بناءا عمى تكجييات سعادة عميد كمية العمكـ بضركرة االىتماـ بكؿ مايتعمؽ بخدمة العممية التعميمية لطبلب كمية
العمكـ .كعميو تحرص كحدة التعاكف الدكلي عمى فتح آفاؽ التعاكف الدكلي مع الجامعات كالمؤسسات الدكلية
المتميزة بجانب بناء برامج التدريب الدكلي الصيفي لطبلب كمية العمكـ بالجامعات العالمية المتميزة مثؿ جامعة
يكتاه كجامعة كست فيرجينيا بالكاليات المتحدة األمريكية كجامعة كككمف بككريا الجنكبية كجامعة ليفربكؿ كجامعة
ككيف بمفاست كجامعة دم مكنتفكرت بالمممكة المتحدة كجامعة كاترلكك بكندا كجامعة بريمف بألمانيا كالعديد مف
الجامعات الماليزية المتميزة مثؿ الجامعة التكنكلكجية بجكىربيرك كجامعة مااليا بككااللمبكر كالجامعة الدكلية
بنيبلم كجامعة كككمف بككريا الجنكبية.
الرسالة:
تفعيؿ كتعميؽ مفيكـ التعاكف الدكلي في مجاؿ التعميـ العالي كالبحث العممي مع الجامعات كالمؤسسات التعميمة
كالمنظمات الدكلية المتميزة لتحقيؽ أىداؼ الكمية كالجامعة.
ميام الوحدة:
- 1إيجاد البيئة المناسبة لمتعاكف الدكلي.
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- 2حث االقساـ العممية بكمية العمكـ عمى تفعيؿ التعاكف الدكلي.
 - 3البحث عف الفرص الكاعدة لمتعاكف الدكلي
- 4الحصكؿ عمى عضكية المنظمات اإلقميمية كالعالمية كاإلفادة عنيا.
- 5تفعيؿ عضكية الكمية كالجامعة في المنظمات المختمفة.
 - 6إعداد كمتابعة مذكرات التفاىـ مع الجيات الدكلية.
- 7فتح أفاؽ التدريب الدكلي الصيفي لطبلب الكمية.
 - 8تبادؿ الزيارات عمى كافة المستكيات.
- 9أإشاء كحدة معمكمات لتسييؿ االتصاؿ الدكلي.
- 10

مساعدة أعضاء ىيئة التدريس في برامج التفرغ العممي كاإلفادة منيا.

- 11

تبادؿ اإلصدارات الجامعية.

- 12

التعاكف في تنظيـ المؤتمرات المحمية كالدكلية.

- 13

تمثيؿ الجامعة كالتعريؼ بيا في المحافؿ الدكلية.

- 14

تفعيؿ المنح الجامعية لبحكث كالدراسات العميا.

- 15

تيسير التكاصؿ بيف مبتعثي الكمية كالجامعات الدكلية لتيسير مراحؿ ابتعاثيـ.

المشرف عمى وحدة التعاون الدولي "قرار بتاريخ  & 1435/3/13قرار رقم  1437/36/22ىـ"
تكميؼ الدكتور حسام عبد الجواد حجازي باالشراؼ عمى كحدة التعاكف الدكلي كالتدريب الصيفي"
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أعضاء لجنة التعاون الدولي عن العام الجامعي  1437-1436ىـ "قرار إداري رقم 1437/36/14ىـ"
رئيسان

 - 1د .عبد اهلل بف يحي الحسيف عميد الكمية

- 2د .عمي حافظ حكمي ككيؿ الكمية لمشئكف األكاديمية كالجكدة عضكان
- 3د .محمد بف ظافر عطيؼ قسـ الكيمياء
- 4د.غالب بف عمر سكيدم قسـ الفيزياء

عضكان
عضكان

- 5د .حساـ عبد الجكاد حجازم قسـ الفيزياء
- 6أ.د .مجدم عبد الرحيـ سيد قسـ األحياء

عضكان كمقر انر
عضكان

- 7أ.د .طارؽ مأمكف حسف الجكجرم قسـ الكيمياء
- 8أ .عبد اهلل عمي أحمديني قسـ الرياضيات

عضكان
عضكان

ماتم إنجازة خالل العام الجامعي  1437-1436ىـ
يبتى إَجبسح خالل انؼبو انجبيؼً ْ 1437-1436ـ
انتُسيق وانتىاصم يع إدارح انتعبوٌ انذوني في انجبيعخ نًتبثعخ ودارسخ أيىر انتعبوٌ انذوني .
يتبثعخ تىقيع يذكزح انتفبھى يع جبيعخ يىتبِ -انىاليبد انًتحذح األيزيكيخ.
تُظيى يهتقي كهيخ انعهىو نعزض تجبرة انتذريت انذوني انصي انًبظي صيف  1436-1435ھـ.
تذريت انطالة نعزض تجزثخ كهيخ انعهىو في يهتقي انجبيعخ انثبنث نهتذريت انذوني انصيفي .
في إغبر انتجهيش ويتبثعخ تُظيى وتُفيذ ثزايج انتذريت انذوني انصيفي صيف 1437-1436ھـ تى رفع غهت إلدارح انتعبوٌ
انذوني ثبنجبيعخ إلقبيخ ثزَبيج تذريت دونـي صيفـي في جبيعخ واتـزنـــىو ثكُــــــذا نطالة انكهيخ (انفيشيبء -األحيبء –
انزيبظيبد) وعذدھى ( )15غبنت في انفتزح يٍ 1437/10/2ھـ 1437/11/18 -ھـ انًىافق 2015/8/21 – 2016/7/8
ثىاقع ( )45يىيب ًا .
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