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 .مقدمة:
 .1.1تأسٌس الكلٌة:
تمت الموافقة على إنشاء كلٌة العلوم ككلٌة تابعة لجامعة الملك عبدالعزٌز بقرار مجلس التعلٌم العالً رقم  1416/37/13وتارٌخ
1416/4/31هـ فً جلسته السابعة والثالثٌن بموافقة ك رٌمة من خادم الحرمٌن الشرٌفٌن حفظه هللا على محضر الجلسة بالتوجٌه البرقً
الكرٌم رقم /3869م/ب ،حٌث افتتحت فً أحضان جامعة جازان فً الفصل األول من العام الجامعً 1417/1416هـ .بدأت الدراسة
بقسمى الرٌاضٌات والفٌزٌاء ،ثم تم افتتاح الدراسة بقسمى األحٌاء والكٌمٌاء فً الفصل الدراسً للعام الجامعً 1431/1419هـ.

 .2.1رؤٌة الكلٌة:
رطّح وٍ١خ اٌؼٍ َٛثغبِؼخ عبصاْ ئٌ ٝاالعزفبدح ِٓ وٙٔٛب ثٛاثخ ٌٍزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟاٌؼٍِ َٛحٍ١ب ٚػبٌّ١ب.
 .3.1رسالة الكلٌة:
رٍزضَ وٍ١خ اٌؼٍ َٛثبٌحفبظ ػٍ ٝاٌزّ١ض األوبد ّٟ٠ف ٟاٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ اٌّشرجظ ثأحذس األثحبس اٌؼٍّ١خ ٚاٌّؼشفخ راد اٌؼبئذ
االعزّبػٚ ٟااللزقبدٌ ٞزٍج١خ سؤ٠خ عبِؼخ عبصاْ ٚ 2222سؤ٠خ اٌٍّّىخ .2232
 .4.1أهداف الكلٌة:









إعداد خرٌجٌن أكفاء مؤهلٌن تأهٌال علمٌا وفكرٌا ألداء واجبهم فً خدمة الوطن والنهوض بأمتهم فً ضوء العقٌدة السلٌمة
ومبادئ االسالم الحنٌف.
إتاحة الفرصة أمام المتمٌزٌن للدراسات العلٌا فً التخصصات العلمٌة.
القٌام بدور فعال فً البحث العلمً بما ٌسهم فً التقدم العلمً.
تنمٌة قدرات الطالب وتطوٌرها لمعالجة المشكالت بأسلوب علمً مبنً على االستقصاء والتحلٌل.
إطالع الطالب على النظرٌات العلمٌة بماٌمكنهم إكتشاف أبعاد قدراتهم ومعارفهم.
تدرٌب الطالب فً المختبرات الستٌعاب أحدث تقنٌات العصر.
تأهٌل الطالب تأهٌال متمٌزا لتأمٌن مستقبلهم المهنً.
مساندة مراكز البحوث والصناعة.

 .5.1األقسام االكادٌمٌة والمراكز والوحدات:
ٌوجد بالكلٌة عدد من الوحدات و اللجان الدائمة تتوزع على عمادة الكلٌة و وكاالت الثالثة على النحو التالى:
عمادة الكلٌة
 .1وحدة المواد الكٌماوٌة و المشعة
 .1وحدة تقنٌة النانو
 .3وحدة الدراسات العلٌا
 .4لجنة الخطط و المناهج
وكالة الكلٌة للشؤون اإلدارٌة و الطالبٌة
 .1اللجنة الفرعٌة للشؤون الطالبٌة
 .1لجنة التأدٌب
 .3وحدة الشؤون التعلٌمٌة
 .4وحدة شؤون الطالب
 .5وحدة اإلرشاد األكادٌمً
 .6وحدة األنشطة الطالبٌة
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 .7وحدة المعامل و المشترٌات
 .8أمانة مجلس الكلٌة

.1
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8

وكالة الكلٌة لشطر الطالبات
اللجنة الفرعٌة للشؤون الطالبٌة لشطر الطالبات
لجنة التأدٌب لشطر الطالبات
وحدة الشؤون التعلٌمٌة لشطر الطالبات
وحدة شؤون الطالبات
وحدة اإلرشاد األكادٌمً لشطر الطالبات
وحدة األنشطة الطالبٌة لشطر الطالبات
وحدة والسالمة والصحة المهنٌة لشطر الطالبات
وحدة السنة التحضٌرٌة لشطر الطالبات

وكالة الكلٌة للشؤون األكادٌمٌة و الجودة
 .1وحدة الجودة و التطوٌر األكادٌمً
 .1وحدة شؤون المبتعثٌن
 .3وحدة التدرٌب و تطوٌر المهارات
 .4وحدة عالقات الخرٌجٌن
 .5وحدة البحث العلمً
 .6وحدة السالمة و الصحة المهنٌة
 .7وحدة االبتكار و االبداع المعرفى
 .8البوابة االلكترونٌة
 .9مركز الحاسب اآللً
 .11مكتبة الكلٌة
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 .6.1الهٌكل التنظٌمً:

يغهظ انكهٛخ

اٌؼّ١ذ

مكتب العمٌد

وكٌل الكلٌة للشؤون
اإلدارٌة والطالبٌة

وحدة شؤون الطالب

وكٌل الكلٌة للشؤون
األكادٌمٌة والجودة

الهٌئة االستشارٌة للكلٌة

وكٌلة الكلٌة
شطر الطالبات

مدٌر إدارة الكلٌة

وحدة الجودة واالعتماد األكادٌمً

مساعد/مساعدة مدٌر اإلدارة

وحدة اإلرشاد األكادٌمً

وحدة البحث العلمً

قسم السعودٌٌن  /السعودٌات

وحدة األنشطة الطالبٌة

وحدة التدرٌب و تطوٌر المهارات

مساعدة وكٌلة الكلٌة

وحدة شؤون الطالبات

وحدة الشؤون التعلٌمٌة

قسم المتعاقدٌن/المتعاقدات

مكتبة الكلٌة

وحدة شؤون المبتعثٌن

مركز الحاسب اآللً

وحدة المعامل

البوابة اإللكترونٌة

أمانة مجلس الكلٌة

وحدة عالقات الخرٌجٌن

وحدة اإلرشاد األكادٌمً

النسخ والدعم الفنً

وحدة السنة التحضٌرٌة

المستــــــــــــــودع

وحدة األنشطة الطالبٌة

الخدمات والصٌانة

وحدة السالمة والصحة المهنٌة

وحدة الدراسات العلٌا

وكالة قسم الرٌاضٌات

وكالة قسم الفٌزٌاء

وكالة قسم الكٌمٌاء

وكالة قسم األحٌاء

قسم الرٌاضٌات

قسم الفٌزٌاء

قسم الكٌمٌاء

قسم األحٌاء

وحدة السالمة والصحة المهنٌة

وحدة االبتكار واإلبداع المعرفً

وحدة تقنٌة النانو
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 .7.1الدرجات العلمٌة التً تمنحها الكلٌة:
تمنح الكلٌة خمس درجات علمٌة تتوزع على مرحلة البكالورٌوس و الماجستٌر على النحو التالى:
الدرجة العلمٌة
م

األقسام العلمٌة

1

الكٌمٌاء

√

1

الفٌزٌاء

√

3

الرٌاضٌات

√

√

4

األحٌاء

√

√

مرحلة البكالورٌوس

مرحلة الدراسات العلٌا
دبلوم عالً

ماجستٌر

دكتوراه

 8يزبثؼخ يجبدساد انكهٛخ ف ٙخطخ انغبيؼخ االعزشارٛغٛخ 0202

اٌّجبدساد

اٌخطٛاد اٌز ٟرّذ
ٔح ٛرحم١ك اٌٙذف*

ِإؽشاد االداء

اٌّؼٛلبد

9

ل١بط ِإؽشاد
االداء
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 0يزبثؼخ يجبدساد انكهٛخ يٍ خبسط خطخ انغبيؼخ

اٌّجبدساد

اٌخطٛاد اٌز ٟرّذ
ٔح ٛرحم١ك اٌٙذف*

ِإؽشاد االداء

اٌّؼٛلبد
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ل١بط ِإؽشاد
االداء
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(*) ٠شع ٝاالثزؼبد ػٓ اٌؼّ١ِٛبد ػٕذ رؼجئخ ٘زا اٌحمً ِٓ اٌغذٚي ٚاإلعبثخ ثج١بٔبد رفق١ٍ١خ وّ١خ لذس اإلِىبْ.
( )0أٔنٕٚبد انزؾغ ٍٛف ٙانخطخ:
اإلعشاء

انًغؤٔل يٍ
انزُفٛز

ربسٚخ ثذاٚخ
انزُفٛز

8
0
4
3
5
6
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ربسٚخ َٓبٚخ
انزُفٛز

يؤشش األداء

االدنخ انًطهٕثخ

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

د .ث١بٔبد اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ:
اٌّإعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ:
()8

م اسم
البرنامج
1
7
8
9

الكٌمٌاء
الفٌزٌاء
الرٌاضٌات
األحٌاء

تارٌخ
بدء
البرنامج

-7117
7118

عبِؼخ عبصاْ

اٌزبس٠خ1439-1438 :
2218-2217

اٌىٍ١خ :اٌؼٍَٛ

أػذاد انطالة ٔ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس من
حملة الدكتوراه
غٌر السعودٌٌن
السعودٌٌن

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس من
غٌر حملة الدكتوراه
غٌر السعودٌٌن
السعودٌٌن

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

898
188
:17
:91

;9:
917
;77
;198

8
8
7
:

8
1
8
8

;:
87
97
99

17
9
9
71

1:
1
17
7

77
9
9
11

11
11
17
11

17
18
17
1:

إجمالً عدد
الطالب الملتحقٌن
بالبرنامج
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نسبة
الطالب
لألساتذة
1 :8,8
1 :18,8
;1 :11,
;1 :17,

نسبة
الطالب
الذكور
لألساتذة
الذٌن
ٌدرسونهم
1: 9,1
1 :7,89
1 :;,9
1 :8,7

نسبة
الطالبات
لألساتذة
الذٌن
ٌدرسونهن

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1 :19,9
1 :78,7
1 :77,7
1 :81,8

;9,
9,99
77,9
1:,:

71,78
71,9
9:,8
77,9

7,:9
9,81
11,8:
11,11

9,7
11,8
11.979
18,1

متوسط عدد الطالب
فً الشعبة

متوسط عبء التدرٌس
لألساتذة

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

 .2التخطٌط االستراتٌجً للكلٌة
 .1.2الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة
 .1االتجاهات االستراتٌجٌة المستقبلٌة:
 1.1االتجاه األول :بناء إدارة جودة ناجحة
 تطوٌر القوة البشرٌة (القوى العاملة ،العمالة) اإلدارٌة وتحدٌد الوصف الوظٌفً للموظفٌن.
 تحدٌد توقعات األداء ومؤشرات األداء الرئٌسٌة.
 خلق بٌئة عمل تقوم على الشفافٌة والتواصل.
 اعتماد (تبنً) البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات المبتكرة.
 1.2االتجاه الثانً :تحقٌق التمٌز الفكري
 تأسٌس التعلٌم والتعلم على أساس الجودة والتمٌز.
 تعزٌز جودة التدرٌس وتحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس.
 تقدٌم التعلٌم ذي الصلة مع أسالٌب التدرٌس األنسب واألكثر جودة.
 تعزٌز ثقافة التفكٌر النقدي المستقل.
 تشجٌع واستخدام الشراكات البحثٌة التعاونٌة الدولٌة
 وضع وتطوٌر منهج شامل لتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس واالحتفاظ بهم وتقٌٌمهم ومكافأتهم.
 1.3االتجاه الثالث :تحقٌق اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة
 وضع إطار وطنً وإقلٌمً لتأهٌل الخرٌجٌن.
 فهم وتقٌٌم احتٌاجات منطقة جازان وتوقعات أرباب العمل.
 .2خارطة الطرٌق لخطة كلٌة العلوم اإلستراتٌجٌة 2121
 5.1تقٌٌم الوضع الحالً
أجرت وحدة ضمان جودة العلوم فً كلٌة العلوم مقابالت مع الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن اإلدارٌٌن لتقٌٌم الوضع الحالً والتحدٌات
الرئٌسٌة .كذلك أُجرٌت مقابالت مع أصحاب المصلحة (األطراف المؤثرة ،المعنٌون بأمر كذا) الخارجٌٌن للتأكد من وجهات نظر أرباب العمل
بخصوص احتٌاجاتهم من الصفات الواجب توافرها فً الخرٌجٌنٌ .وفر تحلٌل نقاط القوة والضعف والفرص والتهدٌدات أساسا طٌبا لردود الفعل التً
ٌتم تلقٌها من الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن وأصحاب المصلحة الخارجٌٌن لتحدٌد القضاٌا اإلستراتٌجٌة الالزمة لتطوٌر الرسالة والرؤٌة
واالتجاهات اإلستراتٌجٌة من وجهة نظر الخطة اإلستراتٌجٌة لجامعة جازان  ،1111ورؤٌة المملكة .1131
 5.2تقٌٌم الطالب
 نقص فً مرافق المختبرات البحثٌة.
 نقص فً المواد والمعدات.
 5.3تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس
 عبء تعلٌمً كبٌر.
 عدم كفاٌة المرافق فً بعض البرامج  /المختبرات.
 محدودٌة الموارد المتاحة لفرص التطوٌر المهنً بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس.
 5.4تقٌٌم أصحاب المصلحة الخارجٌٌن
 ال توجد روابط (حلقات اتصال) مع الجهات الزراعٌة والتعلٌمٌة والصحٌة والصناعٌة المحلٌة.
 ال ٌوجد توافق مع احتٌاجات منطقة جازان.
 5.5تقٌٌم ملخص اآلراء
 شارك معظم أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن أجرٌت معهم مقابالت فً المؤتمر.
 نشر معظم أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن أجرٌت معهم مقابالت أوراق بحثٌة فً المجالت المشهورة أو قائمة مجالت النشر العلمً
الدولً.
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لم ٌتم منح أي من أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن أجرٌت معهم مقابالت اعترافا أو اهتماما خاصا بالتدرٌس المتمٌز.
أفادت عضوات هٌئة التدرٌس بعدم وجود مواءمة بٌن أقسام اإلناث والذكور.

 .3التحلٌل البٌئً لجامعة جازان
إن الثقافات المتنوعة الفرٌدة من نوعها لمنطقة جازان تخلق مزاٌا والتعلم .مدٌنة جازان االقتصادٌة هً فرصة للبحوث الموجهة بفضل
الصناعة وفرصة للخرٌجٌن.
 .4اآلثار اإلستراتٌجٌة لتحلٌل سوت
تم توضٌح النتائج التً توصلت إلٌها األقسام السابقة والتً تحلل الوضع الحالً لكلٌة العلوم فً إطار تحلٌل سوات (نقاط
القوة والضعف والفرص واألخطار أو التهدٌدات) التالى:
نقاط القوة
* توفر جامعة جازان تسهٌالت تعلٌمٌة ودراسٌة غٌر عادٌة
* مخصصات مالٌة كافٌة
* أعضاء هٌئة التدرٌس على درجة عالٌة من التمٌز

نقاط الضعف
* زٌادة فً أعباء التدرٌس بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس
* محدودٌة فرص التطوٌر الوظٌفً ألعضاء هٌئة التدرٌس
* انخفاض مشاركة عضوات هٌئة التدرٌس

الفرص
* تمتع مدٌنة جازان بموقع وبٌئة متمٌزة.
* مدٌنة جازان االقتصادٌة.
* زٌادة الطلب المحلً على الخرٌجٌن.

التهدٌدات (األخطار)
* عدم كفاٌة البنٌة التحتٌة اإلدارٌة
* عدم وجود خطة واضحة لالعتماد األكادٌمً
* انخفاض معدل مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس اإلناث

 .5مبادرات كلٌة العلوم
 5.1قاعدة إقلٌمٌة للتعلٌم والتعلم
تخطط كلٌة العلوم للعمل من أجل أن تكون قاعدة للتعلٌم العالً ذات الجودة فً المنطقة الجنوبٌة .وسٌتحقق ذلك من خالل الشراكات الوطنٌة
والدولٌة ،وتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس على درجة عالٌة من التمٌز والتنوع ،وتوفٌر الخرٌجٌن العالمٌٌن.
 5.2الشراكات البحثٌة
تدرك كلٌة العلوم أهمٌة الشراكات مع مؤسسات التعلٌم العالً الوطنٌة والدولٌة .وتعتزم كلٌة العلوم تشجٌع وتعزٌز الشراكات من خالل توقٌع
مذكرة تفاهم مع الجامعات والمعاهد الوطنٌة والدولٌة ألغراض اختبار األداء (وضع أساس للمقارنة) وعملٌة مراجعة األقران.
 5.3المشاركة اإلقلٌمٌة
تدرك كلٌة العلوم الحاجة لدعم تنمٌة االقتصاد اإلقلٌمً مع التركٌز على أولوٌات جامعة جازان البحثٌة والتخطٌط لتشجٌع برامج الدراسات
تمم الحاجة االقتصادٌة والمجتمعٌة اإلقلٌمٌة.
العلٌا والمشارٌع البحثٌة التً ت ُ ِّ
 .6االتجاهات اإلستراتٌجٌة لكلٌة العلوم
 6.1االتجاه االستراتٌجً األول :بناء إدارة من الطراز العالمً
ٌ ُركز هذا االتجاه االستراتٌجً على مواكبة النمو السرٌع لطالب جامعة جازان وذلك بتبنً أفضل الممارسات اإلدارٌة .فهو ٌضمن أن كلٌة
العلوم توفر أفضل الفرص للطالب وهذا ٌنطوي على توفٌر البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات الستٌعاب نمو طالب الدراسات العلٌا.
 6.2االتجاه االستراتٌجً الثانً :تحقٌق التمٌز الفكري
ٌركز هذا االتجاه االستراتٌجً على كلٌة العلوم لتحسٌن التعلٌم والتعلم .سٌتم تحدٌد التمٌز الفكري بدقة على أساس رأي الشركاء وأصحاب
المصلحة .سٌتم اعتماد أعلى معاٌٌر التعلٌم العالً الدولٌة ،ومؤشرات األداء الرئٌسٌة والمعاٌٌر المرجعٌة ،وتحقٌق أهدافها بتفان دائم للسعً
لتحقٌق التمٌز.
 6.3االتجاه االستراتٌجً الثالث :تحقٌق اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة
ٌركز هذا االتجاه االستراتٌجً على تمٌٌز كلٌة العلوم عن نظٌراتها من الكلٌات اإلقلٌمٌة األخرى .سوف تركز كلٌة العلوم على برامج
الدراسات العلٌا واحتٌاجات المبادرات لمنطقة جازان بوجه خاص والمملكة بوجه عام .ستحددها هذه األهداف ألجل سمعة طٌبة للخدمات
المجتمعٌة من خالل تبنً أولوٌات جامعة جازان البحثٌة.
 .7التكامل االستراتٌجً
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ٌتطلب تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة معالجة أكثر من هدف واحد فً وقت واحد .ومن ثم ،سوف تعتمد كلٌة العلوم نهجا متكامال ٌجمع بٌن
االتجاهات اإلستراتٌجٌة فً سلسلة من األهداف وخطوات العمل والمبادرات .وٌوضح الشكل التالً أن األهداف ستكون فً صمٌم االتجاهات
اإلستراتٌجٌة لكلٌة العلوم.

إدارة الجودة

التمٌز
األكادٌمً
التأثٌر
الخاص
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 .8مؤشرات األداء الرئٌسٌة
ٌتمثل مقٌاس النجاح فً تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة فً المراحل الرئٌسٌة المخصصة لكل إجراء .عندما تلبً بنود العمل معالمها ،فهذا ٌعنً أن
الخطة ٌتم تنفٌذها بشكل صحٌح .إن قٌاس أثر الخطة على نجاح كلٌة العلوم هو من خالل مؤشرات األداء الرئٌسٌة المختارة لقٌاس األداء.
وٌوضح الجدول أدناه مؤشرات األداء الرئٌسٌة لكلٌة العلوم التً تتماشى مع رؤٌة جامعة جازان .1111
الرقم

االتجاه االستراتٌجً

1

بناء إدارة من الطراز العالمً

1

تحقٌق التمٌز الفكري

3

تحقٌق اآلثار االجتماعٌة
واالقتصادٌة

مؤشرات األداء الرئٌسٌة
اتصاالت تكنولوجٌا المعلومات الفعالة
الوقت الالزم لمعالجة اإلجراءات اإلدارٌة
فً كلٌة العلوم
نسبة االستمارات اإللكترونٌة لحفظ ملفات
أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن
رضا أعضاء هٌئة التدرٌس عن إدارة كلٌة
العلوم
عدد برامج الدراسات العلٌا فً كلٌة العلوم
عدد مشارٌع كلٌة العلوم
رضا الطالب
رضا الخرٌجٌن
رضا أرباب العمل
رضا أصحاب المصلحة الخارجٌٌن
عدد منشورات قائمة مجالت النشر العلمً
الدولً لكل عضو هٌئة تدرٌس
عدد االقتباسات المنشورة لكل هٌئة تدرٌس
عدد الشراكات الدولٌة
عدد أبحاث  Q1و  Q2لكل هٌئة تدرٌس
عدد النتائج للمجتمع
عدد التعاون المجتمعً
عدد اللجان الخارجٌة لكل عضو هٌئة
تدرٌس
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هدف األداء
زٌادة عن قٌاس العام السابق
نقص عن قٌاس العالم السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق
زٌادة عن قٌاس العام السابق

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

 .9ال ُخطة التشغٌلٌة لكلٌة العلوم 2121
وفقا لرؤٌة جامعة جازان والخطة اإلستراتٌجٌة  ،1111األهداف  14-4تشٌر إلى أهداف كلٌة العلوم التً تم تحدٌدها من قبل عمادة التطوٌر
األكادٌمً.
وصف الهدف

المبادرات

الخطوات األدائٌة

تشجٌع ودعم
األنشطة العلمٌة
واالجتماعٌة
المشتركة.

تشجٌع المشاركة البحثٌة
المشتركة بٌن أعضاء
هٌئة التدرٌس والبرامج
ذات الصلة عبر
الجامعات ومراكز
البحوث.
زٌادة مستوى استخدام
الموارد الرقمٌة من قبل
أعضاء هٌئة التدرٌس
والطالب.

تفعٌل البحوث
المشتركة متعددة
التخصصات بٌن
برامج الكلٌة وكلٌات
جامعة جازان
المختلفة
زٌادة مصادر التعلم
الرقمً ونقاط
الوصول الرقمً

عدد الموارد
واألدوات ونقاط
الوصول الرقمٌة

تعزٌز أداء
الطالب.

تشجٌع مشاركة الطالب
فً األنشطة الالصفٌة
(الالمنهجٌة).

تنفٌذ خطة للطالب
من األنشطة
الالمنهجٌة المتنوعة

عدد الطالب
المشاركٌن فً
البرنامج.

مراجعة وتحدٌث
البرامج والمناهج
الدراسٌة لتحقٌق
المستوى المتوقع
لالعتماد.
توفٌر ورش عمل
تعلٌمٌة وبرامج تدرٌبٌة
لتحدٌثها وتزوٌدها
بأحدث المنهجٌات
والتكنولوجٌا فً
التدرٌس والتعلم
عقد ورش عمل حول
المهارات المهنٌة
للطالب لٌكونوا ناجحٌن
فً كلٌتهم والحٌاة
العملٌة

مراجعة المواصفات
واألهداف ،ونتائج
التعلم الخاصة
بالبرامج والدورات

عدد البرامج /
الدورات التى
جرى استعراضها
ومراجعتها

توفٌر برنامج
تعلٌمً وتدرٌبً
لفائدة أعضاء هٌئة
التدرٌس

عدد الفعالٌات
والندوات التعلٌمٌة
التً شارك فٌها
أعضاء هٌئة
التدرٌس.

وحدة ضمان
الجودة

إجراء ورش عمل
تدرٌبٌة للطالب

عدد ورش العمل
والطلبة

وكالة الكلٌة
لضمان الجودة

توسٌع رقمنة
موارد التعلم
والبحث.

تحسٌن األداء
األكادٌمً ألعضاء
هٌئة التدرٌس.

نشر األنشطة
األكادٌمٌة التً
تُركز على
االحتفاظ بالطالب
والتخرج الناجح
ضمن اإلطار
الزمنً

مؤشرات األداء
الرئٌسٌة
عدد األبحاث
العلمٌة المتعددة
التخصصات
المنشورة.

الجهة الضامنة
(المسئولة)
وكالة الكلٌة
لضمان الجودة
وحدة ضمان
الجودة
وكالة الكلٌة
لضمان الجودة
وحدة ضمان
الجودة
وكالة الكلٌة
لضمان الجودة
وحدة ضمان
الجودة
وكالة الكلٌة
لضمان الجودة
وحدة ضمان
الجودة
وكالة الكلٌة
لضمان الجودة

وحدة ضمان
الجودة
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
بناء عالقة مع
الشركات لدعم
االبتكار ورٌادة
األعمال

تنظٌم الرحالت المٌدانٌة
للطالب وأعضاء هٌئة
التدرٌس لقطاع
األعمال.

تشجٌع مشاركة
أعضاء هٌئة
التدرٌس بجامعة
جازان فً أنشطة
البحث الدولً.

تنظٌم سلسلة من
المحاضرات التفقدٌة
المتمٌزة من خالل
األساتذة الحاصلٌن على
جوائز التمٌز الدولٌة
لنقل خبراتهم ألعضاء
هٌئة التدرٌس لدٌنا.
تطوٌر عملٌة تقٌٌم
أعضاء هٌئة التدرٌس
من خالل قٌاس األداء.

التواصل مع رواد
الصناعة وأصحاب
المصلحة فً تحدٌد
وتطوٌر وتحسٌن
البرامج األكادٌمٌة.

اعتماد أفضل
الممارسات لتقٌٌم
أعضاء هٌئة
التدرٌس وأنظمة
المكافأة.

توقٌع خطابات
ومذكرات تفاهم مع
شركات األعمال
ورواد الصناعة
لعمل زٌارات
للطالب وأعضاء
هٌئة التدرٌس
دعوة أعضاء هٌئة
التدرٌس المشهورٌن
دولٌا إلى برنامج
الندوة بالكلٌة.

توقٌع مذكرة تفاهم
حول التعاون العلمً
مع الجامعات
ومراكز البحوث.
الشروع فً إبرام
اتفاقات اختبار األداء
للمقارنة مع كلٌات
العلوم الوطنٌة
المقابلة.

عدد االتفاقات
والزٌارات
النشطة.

وكالة الكلٌة
لضمان الجودة
وحدة ضمان
الجودة

عدد األشخاص
المدعوٌن.

وكالة الكلٌة
لضمان الجودة
وحدة ضمان
الجودة

عدد الخطابات
النشطة ال ُموقعة.

وكالة الكلٌة
لضمان الجودة

عدد االتفاقٌات
النشطة.

وكالة الكلٌة
لضمان الجودة
وحدة ضمان
الجودة

إنشاء  /توسٌع اللجان
االستشارٌة على مستوى
الكلٌة.

إشراك رواد
الصناعة وأصحاب
المصلحة الخارجٌٌن
المحلٌٌن فً مجلس
كلٌة العلوم.

عدد المشاركات
النشطة.

وكالة الكلٌة
لضمان الجودة

اقتراح برامج أكادٌمٌة
جدٌدة تلبً احتٌاجات
المجتمع.

الشروع فً برامج
جدٌدة تلبً
احتٌاجات المجتمع.

عدد البرامج
الجدٌدة.

وحدة ضمان
الجودة
وكالة الكلٌة
لضمان الجودة

الشروع فً /
تشجٌع األقسام
الجدٌدة وبرامج
الدراسات العلٌا.

اقتراح برامج الدراسات
العلٌا الجدٌدة التً تلبً
احتٌاجات المجتمع

الشروع فً برامج
الدراسات العلٌا التً
هً ُمصممة لتلبٌة
احتٌاجات المجتمع.

عدد برامج
الدراسات العلٌا.

وحدة ضمان
الجودة
وكالة الكلٌة
لضمان الجودة

إدارة تبادل
المعرفة بٌن
الشركات وجامعة
جازان.

دعوة قادة األعمال إللقاء
محاضرات عن
مواصفات الدراسات
العلٌا والمهارات لسوق
العمل.

دعوة رواد الصناعة
وأصحاب المصلحة
الخارجٌٌن المحلٌٌن
للمشاركة فً
استعراض أهداف
البرنامج.

عدد المشاركات
النشطة.

وحدة ضمان
الجودة
وكالة الكلٌة
لضمان الجودة
وحدة ضمان
الجودة
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
الكلمات الدالة:



فدكا = نائب عمٌد لضمان الجودة.
وحدة ضمان الجودة = وحدة ضمان الجودة.

 .2.2ما تم انجازه من مبادرات خالل العام الجامعً

 .3إحصائٌات طالبٌة
 .1.3طلبة مرحلة البكالورٌوس
 .1.1.3الطلبة المسجلٌن
أػذاد انطهجخ انًمٛذ ٍٚثبنكهٛخ خالل ػبو انزمشٚش
انمغى

طالة

الكٌمٌاء

843

طبنجبد
656

الفٌزٌاء

686

605

الرٌاضٌات

505

655

األحٌاء

546

6436

اإلعًبنٙ

6551

8666

أػذاد انطهجخ انًمٛذ ٍٚثبنكهٛخ خالل أػٕاو 8341-8346
القسم

1435\1436

1436\1437

1437\1438

1439/1438

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

الكٌمٌاء

1147

715

769

718

548

816

898

;9:

الفٌزٌاء

376

771

146

771

111

815

الرٌاضٌات

951

877

838

811

681

864

188
:17

917
;77

األحٌاء

937

1198

841

1136

714

1353

:91

;198

3311

3571

1695

3515

1133

3858

1514

3966

اإلجمالً

6881

6111

19

5991

5491

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
أػذاد انطهجخ انًمٛذ ٍٚثبنكهٛخ خالل أػٕاو 8341-8346
1200
1000
الكٌمٌاء
800
الفٌزٌاء
600
الرٌاضٌات
400
األحٌاء
200
0
1438\1439

1437\1438

1436\1437

1435\1436

1600
1400
1200
1000

الكٌمٌاء

800

الفٌزٌاء

600

الرٌاضٌات

400

األحٌاء

200

0
1438\1439

1437\1438

1436\1437

1435\1436

أػذاد انطبنجبد انًمٛذ ٍٚثبنكهٛخ خالل أػٕاو 8341-8346

انمغى
الكٌمٌاء

رغشة انطهجخ ثبنكهٛبد خالل ػبو انزمشٚش
انًطٕ٘ لٛذْى
انًؼززسٌٔ ػٍ إكًبل انذساعخ
طبنجبد
طالة
طبنجبد
طالة
6
5
68
55

الفٌزٌاء

66

66

6

0

الرٌاضٌات

48

84

4

6

األحٌاء

61

30

6

6

اإلعًبنٙ

41

665

3

66
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ حغت اٌّشرجخ اٌؼٍّ١خ خالل ػبو انزمشٚش
أعزبر
يغبػذ
ركش أَضٗ ركش أَضٗ ركش أَضٗ ركش أَضٗ
2
2 84 1 83 7
0
0

أعزبر
أعزبر
يشبسن
انمغى
ركش أَضٗ ركش أَضٗ
8
8
2
عؼٕد٘ 2
انكًٛٛبء
ؽ
42
0 81 4
1
عؼٕد٘
0
2
2
2
عؼٕد٘ 8
انفٛضٚبء
ؽ
85
8 84 2
3
عؼٕد٘
4
8
0
8
عؼٕد٘ 0
انشٚبضٛبد
ؽ
44
5
1
2
5
عؼٕد٘
8
8
0
2
عؼٕد٘ 2
ؽ
األؽٛبء
00
4 88 4 88
عؼٕد٘
عًهخ 821 83 56 7 48

يؼٛذ

يؾبضش

انًغًٕع

يذسط

ركش
81

أَضٗ
42

اإلعًبنٙ
31

82 80

87

2

2

2

2

66

43

822

8

8

4

2

8

2

2

3

5

1

1

1

80

0

6

2

2

30

07

61

8

6

7

6

0

2

2

81

80

48

8

80

80

2

2

2

2

51

86

75

0

3

3

4

6

2

2

80

84

05

82 85

85

2

2

2

2

53

46

12

51 30

13

01 81

2

2

874 073

337

انٕظبئف اإلداسٚخ ٔانفُٛخ ٔانًغزخذيٌٕ

انغُغٛخ
عؼٕد٘
غٛش عؼٕد٘
انًغًٕع

انٕظبئف اإلداسٚخ ٔانفُٛخ
أَضٗ
ركش

انًغزخذيٌٕ
ركش

أَضٗ

ركش

انًغًٕع
أَضٗ

عًهخ

07

46

0

3

01

32

61

------

------

------

------

------

------

------

07

46

0

3

01

32

61
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

اإلداسٔ ٌٕٚانفُ ٌٕٛؽغت انًؤْم
انغُغٛخ

دكزٕساِ
أَضٗ
ركش

يبعغزٛش
أَضٗ
ركش

ثكبنٕسٕٚط
أَضٗ
ركش

عؼٕد٘

-----

-----

42

81

56

88

دثهٕو يزٕعظ
أَضٗ
ركش
-----

4

أخشٖ
أَضٗ
ركش
-----

4

انًغًٕع
أَضٗ عًهخ
ركش
15

46

808

غٛش
عؼٕد٘

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

انًغًٕع

808

81

-----

56

-----

88

42

-----

4

-----

4

15
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خطة األنشطة الطالبٌة للعام الدراسً 6486/6483هـ
امفرع
امنشاط امثقايف
امنشاط الإجامتغي
امنشاط امراييض

مسابقة امطامب املثايل

مرسح املكية

وحدة امنشاط ابملكية

 02طالب

حمارضة ػلمية ػامة

مرسح املكية

وحدة امنشاط ابملكية

 022طامب

مرسح املكية

وحدة امنشاط ابملكية

مفتوح مطالب املكية

شاطئ امبحر جبازان

وحدة امنشاط ابملكية

 02طالب من لك قسم
( 02طامب)

بطوةل املكية يف تنس امطاوةل
بطوةل املكية يف امبلياردو
بطوةل املكية مكرة امقدم بني أآغضاء هيئة امتدريس

امصاةل امرايضية ابملكية
امصاةل امرايضية ابملكية

وحدة امنشاط ابملكية
وحدة امنشاط ابملكية

ملؼب امسكن امطاليب

وحدة امنشاط ابملكية

 02طامب
 5طالب من لك قسم
 02غضو ًا من الأغضاء

بطوةل املكية يف مرة امقدم بني امطالب

ملؼب امسكن امطاليب

وحدة امنشاط ابملكية

الاحتفال ابميوم اموطين نلمملكة

مرسح املكية

وحدة امنشاط ابملكية

انلقاء امس نوي املفتوح مسؼادة امؼميد مع امطالب
اميوم الاجامتغي امرتفهييي نلطالب املمتزيين يف
ا ألوشطة

ا
م
ب
ر
ا
م
ج

ا
م
ػ

املسابقة امثقافية بني أآقسام املكية

وحدة امنشاط ابملكية

وحدة امنشاط ابملكية

 02طامب

امربامج
مسابقة امقرآن امكرمي وامس نة امنبوية

امزمن

امفصل الأول وامثاين

امنشاط امؼلمي

املاكن
وحدة امنشاط ابملكية

امس املنفذ
وحدة امنشاط ابملكية

ػدد املس تفيدين
 02طامب

22

 05طامب من لك قسم
( 02طامب)
مفتوح مطالب املكية

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

امربامج امتدريبية

حفل ختام ا ألوشطة وتكرمي امطالب امفائزين

مرسح املكية

دورة يف آمن وسالمة املؼامل

مرسح املكية

دورة تدريبية يف ميفية لتابة امبحث امؼلمي

مرسح املكية

وحدة امنشاط ابملكية
جلنة امسالمة وامصحة
املهنية ابملكية
وحدة امنشاط
ابملكية

مفتوح مطالب املكية
 02طامب
 02طامب

 شطر الطالباتامفرع

امنشاط امثقايف

املاكن
املكية

امس املنفذ
د/غبري سؼد ابمتؼاون مع قسم
ا ألحياء

ػدد املس تفيدات
مفتوح

مرسحية طالبية تؼاجل قضااي الارهاب وامتطرف

املكية

طامبات املكية

مفتوح

حمارضة بؼنوان "ضع بصمتك"

املكية

أآ /فاطمة ػًل خريم

مفتوح

ميفية لتابة امبحث امؼلمي

املكية

اد /جنالء غبدامرمحن

مفتوح

حمارضة بؼنوان"ميقية امتواصل مع اجلامؼات
امسؼودية وامؼاملية نلتقدم مربانمج ادلراسات امؼليا"

املكية

أآقسام املكية

مفتوح

هدوة بؼنوان "جتربة متفوقة"

املكية

طامبات من املتفوقات

مفتوح

تكرمي أآرس املصابني من اجلنود امبواسل من أآبناء
اموطن

املكية

وحدة امؼالقات امؼامة ووحدة
امنشاط امطاليب

اجلامؼة

قسم ا ألحياء

05

امقرية امرتاجية (زايرة)

امقرية امرتاجية

قسم امكميياء

05

مرلز امتأأهيل امشامل (زايرة)

مرلز امتأأهيل امشامل

قسم امفزيايء

05

مؼرض امكتاب (زايرة)

اجلامؼة

قسم امرايضيات

05

أآثر وسائل امتواصل الاجامتغي ػىل ا ألمن امفكري
دورة خططي حلياتك

املكية
املكية

د /أآممية امبدري
أآ /سلوى حمرق

02
02

فن ادليكوابج

املكية

د /مطيفة

02

همارات التصال امفؼال
دورة امتحفزي اذلايت

املكية
املكية

د/فاطمة غقيًل
أآ /سلوى حمرق

05
02

امربامج
دور ا ألرسة يف وقاية ا ألبناء من الاحنراف

امنشاط الإجامتغي

امفصل الأول وامثاين

زايرة ملرلز امبحوث امطبية ابجلامؼة

امزمن

امنشاط امتدرييب

23

املزياهية
ترصف
من
غهدة
املكية

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

امربامج امؼامة

امراحب الألرب

املكية

ا ألس بوع الارشادي

املكية

امنشاط امطاليب

مفتوح

مسابقة جقافية وحوارية متؼزيز قمي امتسامح
وامتؼريف هبا

املكية

امنشاط امطاليب

00

من مه امؼظٌلء

املكية

أآ /فاطمة خريم

مفتوح

احلفل اخلتايم

املكية

امربامج امتدريب

ميفية اإدارة املشاريع امصغرية
الاحتفال ابميوم اموطين نلمملكة

املكية
املكية

د/تامنر غبدامرمحن
وحدة امنشاط امطاليب ابملكية
أآد /غبري سؼد
د/تييار غبدامرمحن

امنشاط امطاليب

 .4.5إحصائٌة بأعضاء هٌئة التدرٌس حسب التخصص الدقٌق
أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم الكٌمٌاء
االســـــــــــــــــم

الدرجة العممية

التخصص الدقيق

الوظيفة

#
.1

سحرة فتح هللا دمحم علً

أستاذ

كيمياء حيوية

أستاذ

.2

منى نبٌل دمحم طه الحاذق

أستاذ

كيمياء غير عضوية

أستاذ

.3

نجالء دمحم عبدالرحمن

أستاذ

كيمياء عضوية

أستاذ

.4

أ.د.عماد أبو السعود عرب

أستاذ

كيمياء فيزيائية

أستاذ

.5

أ.د.عبد الغنً عبده ٌوسف عثمان

أستاذ

كيمياء عضوية

أستاذ

.6

أ.د.فتحً علً أبو شنب

أستاذ

كيمياء عضوية

أستاذ

.7

أ.د .طارق مأمون حسن الجوجرى

أستاذ

كيمياء فيزيائية

أستاذ

.8

أ.د .أشرف حسن فكرى عبد الوهاب

أستاذ

كيمياء عضوية

أستاذ

.9

أ.د .عبد الرحمن على حسن فرغلى

أستاذ

كيمياء عضوية

أستاذ

 11أ.د.هشام حافظ السٌد سكر

أستاذ

كيمياء فيزيائية

أستاذ

 11أ.د .حسام دمحم سٌد حسٌن

أستاذ

كيمياء فيزيائية

أستاذ

 .11آسٌا علً حٌدر الشٌخ

أستاذ مشارك

كيمياء تحميمية

أستاذ مشارك

 .11نوال هداٌة دمحم حسٌن

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .12هالة محفوظ حسن

أستاذ مشارك

كًٛٛبء رؾهٛهٛخ

أستاذ مشارك
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02
مفتوح
05

مفتوح

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
 .13د .دمحم حسٌن مصطفى

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .14د.عماد مصباح السٌد دمحم التلبانى

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .15د .سامً قرنً أحمد دسوقً

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .16د.عماد الدٌن محروس أبو النور

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .17د .عبد الناصر دمحم أحمد

أستاذ مشارك

كيمياء غير عضوية

أستاذ مشارك

 .18د.أٌمن ٌحى أحمد مرسً

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

أستاذ مشارك

 .19د .مدحت دمحم المصٌلحً

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

أستاذ مشارك

 .21د.دمحم سٌد ثابت إسماعٌل

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

أستاذ مشارك

 .21د.سامح رمضان حامد الجوجرى

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .22د.خالد فرٌج عبد هللا حسن

أستاذ مشارك

كيمياء غير عضوية

أستاذ مشارك

 .23د.مجدى منصور دمحم السعٌد

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

أستاذ مشارك

 .24د.خالد هاشم خالد حجاب

أستاذ مشارك

كيمياء غير عضوية

أستاذ مشارك

 .25د.رزق السٌد أحمد خضر

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .26د .أحمد حامد دمحم جعره

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .27د .رمضان عبد الواحد دمحم دمحم
 .28د.إبراهٌم بن علً دمحم ردٌنً

أستاذ مشارك

كيمياء تحميمية

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .29د .دمحم ظافر ٌحٌى عطٌف

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

إدارة ومعالجة
المخلفات الصناعٌة
السائلة

أستاذ مساعد

 .31د .هشام عبد العزٌز دمحم

أستاذ مشارك

كيمياء تحميمية

أستاذ مشارك

 .32د .أمٌن على أبوهاشم مصطفى

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .33د .هانى مصطفى دمحم حامد

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

 .34د .أحمد عبد الحمٌد دمحم دمحم
 .35د .دمحم صبري دمحم مصطفى

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

أستاذ مساعد

 .36د .ضٌاء عبد السمٌع إبراهٌم عبده

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

أستاذ مساعد

 .37د .عالء الدٌن مصطفى صالح

أستاذ مساعد

كيمياء تحمييمة

أستاذ مساعد

 .38د .رحاب عبٌد عزوز

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

أستاذ مساعد

 .39د.علً أحمد علً سلٌمان

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

أستاذ مساعد

 .41د.علً عبد السٌد دمحم علً ٌاسٌن

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

أستاذ مساعد

 .41د .حسن دمحم عبد العزٌز دروٌش

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

أستاذ مساعد

.31

د .عثمان بن موسً حكمً
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
 .42د .حسام الدٌن جالل مرسً

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

أستاذ مساعد

 .43د.زٌنهم حسنً دمحم دمحم

أستاذ مساعد

كيمياء تحمييمة

أستاذ مساعد

 .44د.سٌد كاشف علً

أستاذ مساعد

كيمياء تحمييمة

أستاذ مساعد

 .45د .بالرام كٌران

أستاذ مساعد

كيمياء تحمييمة

أستاذ مساعد

 .46د .دمحم أسد الدٌن السكار

أستاذ مساعد

كيمياء تحمييمة

أستاذ مساعد

 .47د.دٌوان أكرم دمحم شرف الدٌن

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

أستاذ مساعد

 .48د .عبد الحمٌد دمحم حسام الدٌن

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

أستاذ مساعد

 .49د .عمر ربٌع سلٌمان

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

أستاذ مساعد

 .51د .أحمد دٌاب عبد الغفار خاطر

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

أستاذ مساعد

 .51د .حسام الدٌن حسن محمود على

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

أستاذ مساعد

 .52د .سارفراز دمحم نواز

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

أستاذ مساعد

 .53د .اسامة محمود سٌد احمد جمعة

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

أستاذ مساعد

 .54د .أسامه أحمد دمحم سلٌمان
 .55د .السعٌد عبد الحمٌد دمحم

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

أستاذ مساعد

 .56د .فؤاد جمعة فؤاد متولً

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

أستاذ مساعد

 .57د .ولٌد دمحم إسماعٌل شوبك

أستاذ مساعد

كيمياء تحمييمة

أستاذ مساعد

 .58د .دمحم أحمد عبده أحمد النساج

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

أستاذ مساعد

 .59د .حسان ناظم أحمد حسان
 .61د .جونا شٌكار مانو هاران كناباثً

أستاذ مساعد

كيمياء تحمييمة

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

كيمياء تحمييمة

أستاذ مساعد

 .61د .أحمد عوض عبد الجواد

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

أستاذ مساعد

 .62دمحم سعٌد أحمد دمحم

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

أستاذ مساعد

 .63د .طه أبو الفتوح

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

أستاذ مساعد

المحاضرون والمعٌدون بالقسم
#
1
2
3

االســـــــــم
أ.دمحم الدسوقى عبد الحلٌم
مصطفً السبطً دمحم الحسن
أ.زٌاد دمحم أحمد

الدرجة العممية

ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير
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الوظيفة
التخصص الدقيق
محاضر
كٌمٌاء عضوٌة
محاضر
كٌمٌاء تحلٌلٌة
كٌمٌاء غٌر عضوٌة محاضر

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

4
5
6
7

8
9

11

أٌ .ونس دمحم علوان بوعزٌزي
أ.أحمد دٌب حسن دٌب
أ.دمحم محمود سلٌمان دمحم جالهم
امام صاحب سٌد
أحمد دمحم اسماعٌل الطواب
أ .قدرى دمحم أبو الٌزٌد الهلبى

ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير

أ.تحسٌن جعفر

محاضر
كٌمٌاء عضوٌة
محاضر
كٌمٌاء عضوٌة
محاضر
كٌمٌاء عضوٌة
كٌمٌاء غٌر عضوٌة محاضر
كٌمٌاء فٌزٌائٌة

محاضر

كٌمٌاء فٌزٌائٌة

محاضر

كٌمٌاء غٌر عضوٌة

محاضر

أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم األحٌاء

انذسعخ انؼهًٛخ

انزخظض انذلٛك

انٕظٛفخ

و

اإلعـــــى

1

ا.د .أسامة هنداوي سٌد دوٌر

أعزبر

فغٕٛنٕعٛب َجبد

أعزبر

2

أ.د.عبدهللا ثروت عبدهللا عبدالخالق

أعزبر

ثٛئخ الفمبسٚبد

أعزبر

3

أ.د/دمحم سٌد عبدالحمٌد سٌد

أعزبر

طؾبنت

أعزبر

4

أ.د /محمود سٌد احمد محمود صالح

أعزبر

فغٕٛنٕعٛب ؽٕٛاٌ

أعزبر

5

أ.د/طارق دمحم عبدالغنً

أعزبر

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر

6

أ.د/عماد عبدالمنعم دمحم عبادة

أعزبر

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر

7

أ.د /عبدالناصر عبدهللا صالح الجفري

أعزبر

ثٛئخ َجبرٛخ

أعزبر

8

أ.د /أحمد الزهري زاٌد احمد فراج

أعزبر

فغٕٛنٕعٛب ؽٕٛاٌ

أعزبر

9
10

أ.د /صالح على مصطفى دمحم طالب
أ.د /دمحم دمحم سلٌمان ندا

أعزبر
أعزبر

ُْذعخ ٔساصٛخ
ػهى انخهٛخ ٔاألَغغخ

أعزبر
أعزبر

11

أ.د /دمحم المحرزي عبدالمنعم دمحم

أعزبر

ػهى انزششٚؼ ٔاألعُخ

أعزبر

12

أ.د /منى خمٌس أحمد جودة

أعزبر

يٛكشٔثٕٛنٕعٙ

أعزبر

13

أ.د /نادٌة دمحم سعٌد عرفة

أعزبر

فغٕٛنٕعٛب انؾٕٛاٌ

أعزبر

14

أ.د /أسماء عبدالحمٌد مقبل زاٌد

أعزبر

انًٛكشٔثٕٛنٕعٙ

أعزبر

1

د .زراق عٌسى علً الفٌفً

أعزبر يشبسن

ٔساصخ عضٚئٛخ

ػًٛذ كهٛخ انؼهٕو

2

دٌ .حٌى سلٌمان جابر مسرحً

أعزبر يشبسن

ثٛئخ َجبرٛخ

ٔكٛم ػًبدح انذساعبد انؼهٛب

27

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

3

د.وائل طه السٌد قاسم

أعزبر يشبسن

رظُٛف َجبد

أعزبر يشبسن

4

د .عبدالرحمن دمحم أحمد شاطر

أعزبر يشبسن

فطشٚبد

أعزبر يشبسن

5

د .طارق دمحم الشٌخ

أعزبر يشبسن

ؽششاد طجٛخ

أعزبر يشبسن

6

د .أشرف دمحم دمحم عٌسى

أعزبر يشبسن

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر يشبسن

7

د .ضٌاء الدٌن دمحم رضوان

أعزبر يشبسن

فغٕٛنٕعٛب َجبد

أعزبر يشبسن

8

د .ضٌاء عبدالفتاح الوكٌل

أعزبر يشبسن

فطشٚبد

أعزبر يشبسن

9

د .دمحم عبد هللا العبود

أعزبر يشبسن

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر يشبسن

10

د .دمحم محمود عبدالوهاب عبدالجواد

أعزبر يشبسن

فغٕٛنٕعٛب انؾٕٛاٌ

أعزبر يشبسن

11

د .مقبول تاكوتاتٌل كوتً ٌامو

أعزبر يشبسن

الفمبسٚبد ثؾشٚخ

أعزبر يشبسن

12

د .أحمد دمحم رٌاض حسن
د .دمحم محسن العولقً

أعزبر يشبسن

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر يشبسن

أعزبر يشبسن

فطشٚبد

أعزبر يشبسن

14

د.حنان أبو القاسم بوصلً

أعزبر يشبسن

ػهى انؾششاد

ٔكٛهخ ػًبدح انزؼهٛى ػٍ ثؼذ

15

د .الفت دمحم حسٌن ٌوسف

أعزبر يشبسن

ػهى انخهٛخ ٔاألَغغخ

أعزبر يشبسن

16
17

د .رحاب علً دمحم داود

أعزبر يشبسن

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر يشبسن

د .أمنة دمحم حسن

1

د .حسٌن بن موسى حسٌن الناشري

أعزبر يشبسن
أعزبر يغبػذ

2

د .تاج األصفٌاء أحمد عثمان

أعزبر يغبػذ

الفمبسٚبد
انزهٕس انجٛئٔ ٙانزغٛش
انًُبخٙ
ثٕٛنٕعٛب انؾٕٛاٌ

أعزبر يشبسن
سئٛظ لغى األؽٛبء
أعزبر يغبػذ

3

د .حربً علً سٌد علً

أعزبر يغبػذ

انًُبػخ

أعزبر يغبػذ

4

د .سعٌد إسماعٌل الخطٌب

أعزبر يغبػذ

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر يغبػذ

5

د .خالد السٌد ابو االسعاد الجٌار

أعزبر يغبػذ

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر يغبػذ

6

د .دمحم أسلم خان

أعزبر يغبػذ

ؽششاد

أعزبر يغبػذ

7

د.عادل دمحم ٌحٌى الحبابً

أعزبر يغبػذ

ثٛئخ ثؾشٚخ

أعزبر يغبػذ

8

د.دمحم جاوٌد كمال شمسً

أعزبر يغبػذ

ػهى انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

9

د .سٌد حسن عارف

أعزبر يغبػذ

ػهى انخهٛخ

أعزبر يغبػذ

10

د.مبروك أبوزٌد مبروك ابوزٌد

أعزبر يغبػذ

يُبػخ

أعزبر يغبػذ

11

د .رٌمٌش موشٌكال راما كرٌشنان

أعزبر يغبػذ

رظُٛف َجبد

أعزبر يغبػذ

12

د .تنفٌر بٌق مٌرزا

أعزبر يغبػذ

ػهى انخهٛخ

أعزبر يغبػذ

13

د /سالم محفوظ بسٌس

أعزبر يغبػذ

ؽجهٛبد

أعزبر يغبػذ

13
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

14

د .دمحم نظراإلسالم

أعزبر يغبػذ

ػهى انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

15

د .أشرف صبح ابراهٌم

أعزبر يغبػذ

ػهى انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

16

دٌ .حًٌ حسن محمود علً

أعزبر يغبػذ

انؼهٕو انطجٛخ انجٛطشٚخ

أعزبر يغبػذ

17

د .عبدالعلٌم أبوالمعاطً عبدالعلٌم جادهللا

أعزبر يغبػذ

ػهى انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

18

د .أشرف علً سالمان ٌونس

أعزبر يغبػذ

ثٛئخ َجبرٛخ

أعزبر يغبػذ

19

د .دمحم مصطفى دمحم سلٌمان

أعزبر يغبػذ

ػهى انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

20

د .دمحم نصر لٌثً السٌوفً

أعزبر يغبػذ

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر يغبػذ

21

د .مصطفً فتحً مسعود أبوالسعد

أعزبر يغبػذ

ثٛئخ ٔعهٕن انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

22

د .سالمه زٌدان أحمد سالمه

أعزبر يغبػذ

ػهى انؾششاد

أعزبر يغبػذ

23

د .أسامه دمحم حسن دمحم

أعزبر يغبػذ

ػهى انؾششاد

أعزبر يغبػذ

24

د .أسماء احمد عبده احمد الحربً

أعزبر يغبػذ

يٛكشٔثٕٛنٕعٙ

ٔكٛهخ ػًٛذ كهٛخ انؼهٕو

25

د .مروة دمحم حمود بكري

أعزبر يغبػذ

يٛكشٔثٕٛنٕعٙ

أعزبر يغبػذ

26

د .شٌرٌن عبدالجواد سلٌمان عثمان

أعزبر يغبػذ

ػهى انُجبد

أعزبر يغبػذ

27

د .سماح ممدوح دمحم فتحً

أعزبر يغبػذ

رششٚؼ يمبسٌ ٔأعُخ

أعزبر يغبػذ

28

د .حنان زاهر احمد عامر

أعزبر يغبػذ

فغٕٛنٕعٛب انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

29

د .لمٌاء فاروق عبدالغفار دمحم شلبً

أعزبر يغبػذ

رظُٛف َجبد

أعزبر يغبػذ

30

د .سٌد اٌمن حسن

أعزبر يغبػذ

فغٕٛنٕعٛب انُجبد

أعزبر يغبػذ

31

د .اٌمان شوكت دمحم شوكت

أعزبر يغبػذ

فغٕٛنٕعٛب انُجبد

أعزبر يغبػذ

32

د .اٌناس عبدالحً طه طلبة

أعزبر يغبػذ

فغٕٛنٕعٛب انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

33

د .سحر حسن هارون حسن صبح

أعزبر يغبػذ

طفٛهٛبد

أعزبر يغبػذ

35

د.نوال مصطفى علً الجوهري

أعزبر يغبػذ

36

د.امانً عبدالحمٌد محمود حسن

أعزبر يغبػذ

أَغغخ ٔكًٛٛبء
األَغغخ
ٔساصخ خهٕٚخ

أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ

37

د.حنان معوض دمحم خلٌل احمد

أعزبر يغبػذ

أؽٛبء دلٛمخ

أعزبر يغبػذ

29

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

38

د .نبٌلة فتحً دمحم العشماوي

أعزبر يغبػذ

ػهى انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

39

د .وفاء ابراهٌم راجحً

أعزبر يغبػذ

فغٕٛنٕعٛب انؾٕٛاٌ

أعزبر يغبػذ

40

د.رانٌا عبدالحمٌد شحاته

أعزبر يغبػذ

انخهٛخ انُجبرٛخ
ٔانٕساصخ

أعزبر يغبػذ

المحاضرون والمعٌدون بالقسم
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
11
12
13
14
15
16
17
18
19

االســـــــــم
أ .علً بن دمحم موسى أبور ا سٌن

الدرجة العممية

التخصص الدقيق
خلٌة وأنسجة

الوظيفة

أ .عدنان عبدهللا باروم
أ.محسن علً موسى خرمً

ماجســـتير

تقنية حيوية

محاضر

أ.أحمد إبراهٌم حسن محاص

ماجســـتير

عمم الوراثة

أ .دمحم صالح عبد الداٌم
أ .أسد الدٌن دمحم
أ.أحمد سعيد مبروك صالح

ماجستير

ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير

أ .محمد أحمد نبيه عوض
أ .أحمد عٌسى عباس الشباسً

ماجســـتير

أ .شرٌف عادل محمود عجمً

ماجســـتير

أ .احمد حنفً اسماعٌل
أ.التهامً عبدهللا عبدالقادر
أ.مظهراالسالم سٌد
أ.خالد العزب
أ .حسٌن سعٌد ابوعلٌط القحطانً

ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير

عمم النبات
عمم النبات
عمم النبات

خمية ووراثة

عمم الحشرات
أحياء دقيقة

عمم الحيوان
عمم الحيوان

محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر

يكالوريوس
يكالوريوس

أحياء

معيد

أ .ناصر خمٌل ناصر حماطً
أ.هنادي علً مبروك العسٌري

يكالوريوس

أ.جمٌلة علً دمحم المالكً

ماجســـتير

أ.سامٌنا كوسر ساجد حسٌن

أحياء دقيقة

محاضر

فسيولوجيا الحيوان

أ .إبراهٌم ٌوسف ٌحٌى صمٌلً
أ .معٌض سلمان علً ٌتٌمً

أ.أسماء احمد دمحم احمد

عمم الحيوان

محاضر

معيد

يكالوريوس

أ.بسمة دمحم جابر ثابت

عمم الحيوان

محاضر

ماجستير

ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير
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أحياء

أحياء
ثٕٛنٕعٛب انٕساصخ
ػهى انجٛئخ
يٛكشٔثٕٛنٕعٙ
ػهى انؾششاد
يٛكشٔثٕٛنٕعٙ

معيد
معيد

وكيمة رئيس قسم األحياء
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
ماجســـتير

أ.هانم عبدهللا عٌد الشربٌنً

ماجســـتير

أ.ناجامول نٌسا احمد وانً
أ.رٌتً هاري كرٌشان مهدفان ناري
أ.هبة سعد عبدالرحمن دمحم
أ.كوثربروبن دمحم اختر
أ.غصون دمحم موسى ابوجبل
أ.رباب عبدهللا دمحم عبدهللا بكر
أ.جٌهان دمحم ابوالخٌر لبٌب

يٛكشٔثٕٛنٕعٙ

ماجســـتير

طؾبنت

ماجســـتير

فغٕٛنٕعٛب انؾٕٛاٌ

ماجســـتير

ػهى َجبد

ماجســـتير

أ .الفت دمحم وحٌد الغرٌب

ماجســـتير

أ.زهرا دمحم ولى خان

صساػخ أَغغخ

ماجســـتير

أ.نجوى عبدالصبور عبدالرزاق
أ .هدى الغامدى

أ .نٌفٌن عبد العزٌز دمحم اٌوب

ثٕٛنٕع ٙانؾٕٛاٌ

ماجســـتير

ماجســـتير

أ.أمٌمه دمحم موسى ابو جبل

الفمبسٚبد ٔطفٛهٛبد

ػهى َجبد

محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر

يٛكشٔثٕٛنٕعٙ

محاضر

فغٕٛنٕع ٙانؾٕٛاٌ

محاضر

محاضر

ماجستير

ماجســـتير

يفظهٛبد ٔطفٛهٛبد

ماجســـتير

ثٕٛنٕعٛب عضٚئٛخ

ماجســـتير

ػهى َجبد

محاضر
محاضر
محاضر

المبتعثون من قسم األحٌاء (رجال)
م
6
5
8
4
5
6
1
3
6
60

أسم المبتعث
رٕفٛك ْبد٘ ٚؾ ٗٛانفٛفٙ
ػجذانشؽًٍ عهًٛبٌ يغشؽٙ
ٔائم فبسط انغهًٙ
ػجذهللا ٚؾ ٗٛأؽًذ يششلٙ
أؽًذ إثشاْٛى ؽغٍ يؾبص
عهطبٌ فطٛظ عؼٛذ ثٍ كذعّ
أؽًذ يؾًٕد دمحم عهًٛبٌ
عؼذ يشٚغ عؼذ آل َبطش انمؾطبَٙ
ػه ٙخًٛظ ؽغٍ انٓٛضػ ٙانؼًش٘
دمحم ػجذهللا ػه ٙنششو

التخصص الدقٌق
ثٛئخ َجبرٛخ
ػهى انزشثخ
فغٕٛنٕعَ ٙجبد
فغٕٛنٕعٛب اؽٛبء دلٛمخ
ٔساصخ عضٚئٛخ
ثٕٛنٕع ٙخهٛخ
انجٕٛنٕعٛب انغضٚئٛخ
ػهى انؾششاد
انزُٕع انؾٕ٘ٛ
يٕسفٕنٕعٛب ٔرششٚؼ َجبد

درجة االبتعاث
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
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KSA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

اسم الجامعة
KAUST
Arizona Uni
North Dakota State Uni
Howard Uni
Taxes A & M Uni
North Dakota State Uni
North Texas Uni
Emporia State Uni
Emporia State Uni
South Dakota state Uni

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

المبتعثات من قسم األحٌاء (نساء)
م

أسم المبتعث

التخصص الدقٌق

6
5

غبنٛخ ؽغ ٍٛعؼٛذ انًبنكٙ
ٔفبء ؽغٍ خهٛم اؽًذ اثٕ
دّٚ
خهٕد عفش انؼزٛجٙ

أنسجه وخلٌة
سلوك الحٌوان

درجة
االبتعاث
دكتوراه
دكتوراه

KSA
UK

4

ٚغشٖ أؽًذ يظفش
خٕنخ عبثش عجشاٌ انٕدػبَٙ
انٓبو يؼٛض دمحم انشًشاَٙ
َٕسح عؼٛذ أؽًذ انضْشاَٙ
عًٛهخ ػه ٙدمحم انًبنكٙ

علم الحلٌة والبٌولوجٌة
الجزٌئٌة
علم البكتٌرٌا

دكتوراه

USA

University of Arkansas at Little Lock

دكتوراه

USA

Tennessee State University

علم الوراثة

ماجستٌر

AUS

University of New England

التقنٌة الحٌوٌة
علم الخلٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

KSA
KSA

جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة
جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة

علم البٌئة

9

اثزغبو ػه ٙػجذ هللا ؽذاد٘

علم االنسجة

AUS

The University of Western Australia

10
11
12

أ  .رانٌه أحمد الحناوي
أ  .منً علً عبد هللا باصبرٌن
أ.عائشة سعٌد معٌض العمري

البٌئة الحٌوانٌة
علم الحشرات
فسٌولوجٌا نبات

لغة
انجلٌزٌة
لغة
انجلٌزٌة
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر

UK

Basil Paterson institute

KSA
KSA
KSA

جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة
جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة
جامعة جازان

8

5
6
1
3
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جهة االبتعاث

اسم الجامعة
جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة
Sheffield University

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

أعضاء هٌئة التدرٌس قسم الرٌاضٌات
االسم

الدرجة العلمٌة

التخصص الدقٌق

الوظٌفة

1

د .متعب سعٌد جمعان الغامدي

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ مساعد

7

أ.د .دمحم ابراهٌم عقٌل

دكتوراه

نظرٌة االحتماالت

أستاذ

8

أ.د عبد هللا ٌحٌى الحسٌن

دكتوراه

احصاء تطبٌقً

أستاذ

9

أ.د .أبو النور نور الدٌن عبد هللا

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ

:

أ.د .سعد سالمٌن التبٌلً

دكتوراه

نظرٌة البٌان

أستاذ

;

أ.د.صالح الدٌن عباس احمد

دكتوراه

توبولوجً

أستاذ

7

أ.د .الفتحً أحمد سلطانً

دكتوراه

تحلٌل توافقً

أستاذ

8

أ.د .مبٌن أحمد سٌد

دكتوراه

بحوث عملٌات

أستاذ

9

د.علً حافظ حكمً

دكتوراه

نظرٌة االعداد التحلٌلٌة

أستاذ مشارك

10

د .رمضان دمحم صبره

دكتوراه

تحلٌل دالً

أستاذ مشارك

11

د.عادل عبدالخالق المعرشً

دكتوراه

تحلٌل عددي

أستاذ مشارك

12

د.سعٌد دمحم توم

دكتوراه

تحلٌل مركب

أستاذ مشارك

13

حسٌم خان حنٌف

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ مشارك

14

د.أكرم ابوبكر الهادي النمري

دكتوراه

تحلٌل توافقً

أستاذ مشارك

15

د .ابرار احمد

دكتوراه

جبرمجرد

أستاذ مشارك

16

د .عبدالرؤوف خان

دكتوراه

تحلٌل دالً

أستاذ مشارك

17

د.صالح حنٌف

دكتوراه

تحلٌل دالً

أستاذ مشارك

18

د .دمحم عبدالمنعم علً احمد

دكتوراه

معادالت تفاضلٌة

أستاذ مشارك

(رئٌس القسم)

ومعادالت الفروق
19

د.مشاري مرزوق العصٌمً

دكتوراه

رٌاضٌات حاسوبٌة

أستاذ مساعد

20

د.علً ناصركعم

دكتوراه

جبر

أستاذ مساعد

21

د.اسماعٌل احمد محمود عبٌدو

دكتوراه

توبولوجً

أستاذ مساعد

22

د .دمحم حسن ظافر حسٌن

دكتوراه

تحلٌل دالً

أستاذ مساعد

23

د.الحبٌب الجمٌل الٌزٌدي

دكتوراه

معادالت تفاضلٌة جزئٌة

أستاذ مساعد

24

د.سلٌم بن رجب

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ مساعد

33

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
25

د.عظٌم حٌدر شاه بٌو كهاري

دكتوراه

جبر

أستاذ مساعد

26

د .زٌكو مٌتً مٌوتٌوم

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ مساعد

27

د.الخطٌب صبحً على الغرٌب

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ مساعد

28

د .سعٌد بورزة

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ مساعد

29

د.ادٌرسعٌد ارزقً مشاي

دكتوراه

تحلٌل عددي

أستاذ مساعد

30

د.مرضً احمدارصد حمد

دكتوراه

احصاء تطبٌقً

أستاذ مساعد

81

دٌ.اشبال سٌنق راغاف

دكتوراه

احصاء

أستاذ مساعد

32

د .رفاقت علً رأفت علً

دكتوراه

تحلٌل مركب

أستاذ مساعد

33

د .حسن ٌوسف دمحم حسنٌن

دكتوراه

معادالت تفاضلٌة

أستاذ مساعد

34

د.دمحم خلٌل راشد

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ مساعد

35

د .رضوان رحالً

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ مساعد

36

د.اٌاز الحسن احمد حسن

دكتوراه

جبر

أستاذ مساعد

37

د .عبدالحسٌب عبدالمجٌب

دكتوراه

هندسة تفاضلٌة

أستاذ مساعد

38

د .براكاش راجٌندرن ثانجٌفٌل

دكتوراه

التحلٌل التوافقً المجرد

أستاذ مساعد

39

د.عزٌزالحسن

دكتوراه

تحلٌل عددي

أستاذ مساعد

40

د.ساباروارابو ناجسوار راو

دكتوراه

معادالت تفاضلٌة

أستاذ مساعد

41

د .محمود على بخٌت عوض

دكتوراه

تحلٌل دالً

أستاذ مساعد

42

د .بدرسعد بدر

دكتوراه

تحلٌل عددي

أستاذ مساعد

43

د.شاه عالم صدٌقً

دكتوراه

النسبٌة العامة

أستاذ مساعد

44

د .سٌفاجً ماثان

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

أستاذ مساعد

45

د .معٌن أخترأنصاري

دكتوراه

جبرمجرد

أستاذ مساعد

46

د .دمحم دانٌش صدٌق

دكتوراه

هندسة تفاضلٌة

أستاذ مساعد

47

د.عبد هللا على عبدهللا نصر

دكتوراه

توبولوجً

أستاذ مساعد

48

د.دمحم عبداللطٌف شحاته

دكتوراه

تحلٌل دالى

أستاذ مساعد

49

د .مانوج سٌنق الكسمان سٌنق

دكتوراه

دوال خاصه

أستاذ مساعد

34

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

أعًبء انًؼٛذٔ ٍٚانًؾبضش – ٍٚشطش انطالة
االسم

الدرجة العلمٌة

التخصص الدقٌق

الوظٌفة

1

أ .أحمد صدقً

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

محاضر

7

أ .عبدالمنعم دمحم عبد المنعم

دكتوراه

مرونة

محاضر

8

أ.دمحم عٌاشً

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌة

محاضر

5

أ.عبد الحلٌم عباس عثمان

ماجستٌر

رٌاضٌات حاسوبٌة

محاضر

8

أ.معاذ الصراٌرة

ماجستٌر

رٌاضٌات بحته

محاضر

9

أ.عبد الفتاح دمحم عثمان

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌة

محاضر

11

أ.هشام محمود عبد الفتاح الطوٌل

ماجستٌر

رٌاضٌات

محاضر

11

أ.علً دمحم حكمً

ماجستٌر

احصاء تطبٌقً

محاضر

12

أ.علً دمحم عبد هللا آل خبٌة

ماجستٌر

جبر

محاضر

13

أ.توفٌق عبد السالم دمحم التركً

ماجستٌر

تحلٌل

محاضر

19

أ.الصدٌق علً الصدٌق

ماجستٌر

تحلٌل

محاضر

1:

أ.سٌف الدٌن حسٌن عبد القادر

ماجستٌر

رٌاضٌات

محاضر

;1

أ.محمود شقٌر

ماجستٌر

رٌاضٌات بحته

محاضر

17

أ.خلٌل حكمً

ماجستٌر

جبر

محاضر

18

أ .حسٌن القٌسً

ماجستٌر

تحلٌل مركب

محاضر

19

أ .رائد القاحطً

ماجستٌر

نظرٌة التقرٌب

محاضر

20

ٌاسر صالح السمان

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌة

محاضر

21

أحمد عمر سعٌد البٌتً

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌة

محاضر

27

أ .دمحم نعمان علً سلٌمان

ماجستٌر

رٌاضٌات بحتة

محاضر

78

أ .عبدالعزٌز حسن ٌحٌى الفٌفً

بكالورٌوس

احصاء رٌاضً

معٌد

79

أ .سمٌرعبدهللا علً غزوي

بكالروٌوس

إحصاء

معٌد

7:

أ .توفٌق ٌعقوب ردٌف طمٌحً

بكالورٌوس

معادالت تفاضلٌة

معٌد

;7

أ .دمحم فتحً احمد جغادي

بكالورٌوس

توبولوجً

معٌد

77

أ .علً مرٌر

بكالورٌوس

تحلٌل حقٌقً

معٌد

78

أ .دمحم حمد علً مقري

بكالورٌوس

تحلٌل عددي

معٌد

35

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
أعضاء هٌئة التدرٌس شطر الطالبات
االسم

الدرجة العلمٌة

التخصص الدقٌق

الوظٌفة

1

د.أمنه عٌسى شماخً

دكتوراه

تحلٌل مركب

مساعدة رئٌس القسم

7

د.عائشة حسن زكري

دكتوراه

توبولوجً

أستاذ

8

د.فاطمه علً الشٌخ

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌه

أستاذ مشارك

5

د.هاله محمود حسٌن

دكتوراه

تحلٌل مركب

أستاذ مشارك

8

د.دٌب علً ساكسنا

دكتوراه

تحلٌل دالً

أستاذ مشارك

9

د.سومطره سامً رام

دكتوراه

تحلٌل حقٌقً

أستاذ مشارك

11

د.إبتسام على سملً

دكتوراه

جبر

أستاذ مشارك

11

د.نادٌة السٌد عسكر

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌه

أستاذ مشارك

12

د.تحٌة دمحم زرٌزر

دكتوراه

تحلٌل

أستاذ مساعد

(مساعدة وكٌل الجامعة
للشؤون األكادٌمٌة)

المحاضرون والمعٌدون شطر الطالبات
االسم

الدرجة العلمٌة

التخصص الدقٌق

الوظٌفة

6

سعادعمر العمودي

ماجستٌر

جبر

محاضرة

5

أمانً إدرٌس احمد سٌد

ماجستٌر

رٌاضٌات بحته

محاضرة

8

فاطمه مشٌح فاٌز علً الشهري

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

4

أمانً دمحم حمود

ماجستٌر

5

روان أبوالقاسم بصلً

ماجستٌر

نمذجه رٌاضٌه
وإحصائٌه
رٌاضٌات بحته

محاضرة
محاضرة

6

أسماء زاهر علً األسمري

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

1

نوره ٌحً معوضة مشاري

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

3

مهرٌنشهرزادي خان

ماجستٌر

رٌاضٌات بحته

محاضرة

6

حفٌظ سلطانة دمحم

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

60

رانٌا عبدالرحمن طاهر

ماجستٌر

تحلٌل حقٌقً

محاضرة

66

نورجاهان عبدالعزٌز

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

65

ناهد مصطفى دهشان

ماجستٌر

رٌاضٌات بحته

محاضرة

68

أمنٌات عمر ٌوسف

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

36

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
64

لٌما الباروكونجو

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

65

روبٌنا سلطانا

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

66

حلٌمه عبد هللا الحسن النو

ماجستٌر

احصاء تطبٌقً

محاضرة

61

سماح على عثمان دمحم

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌة

محاضرة

63

نرجس جهان موحد اقبال

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

66

حورٌه رضوان رحالً

ماجستٌر

رٌاضٌات تطبٌقٌه

محاضرة

50

رحاب على احمد الحربً

ماجستٌر

توبولوجً

معٌده

56

جمٌلة سفر الشهرانً

ماجستٌر

احصاء

معٌدة

أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم الفٌزٌاء

م
8
0
4
3
5
6
7
1
1
82
88
80
84
83
85
86
87
81
81
02
08
00

االســـــــــم
أ.د /ػهٗ أؽًذ انكبيهٙ
د .غبنت ػًش عٕٚذ٘
د .عبثش ٔن ٙؽكًٙ
أ.دٕٚ /عف ثٛـــــبسػهٙ
أ.دَٕ /سدٔغبٌ كبٌ
أ.د /يؾًٕد عبي ٙػضٚض
د .ؽغبو ػجذ انغٕاد ؽغبص٘
د .انغؼٛذ ػجذ انهطٛف عٕدح
د .عبثبس دسٚزب ْٕرغبنَٕظ
د .دمحم دمحم فضبنٙ
د .دمحم فؤاد ؽٕاػ
د .طالػ انذ ٍٚعالل ػجذ انشؽًٍ
د .أؽًذ دمحم فزؾٙ
د .طبسق َٛبص٘ ػهٗ األششو
د .يؾًٕد أثٕ انًغذ ػهٙ
د .دمحم انزبثؼ ٙدمحم انغٛذ
دْ .بَ ٙطهؼذ أؽًذ يؾغٍ
دٔ .نٛذ أؽًذ ػه ٙغبنٙ
دٚ .ؾ ٗٛػجذ انكشٚى انؼغالَٙ
د .ػه ٙيظطفٗ ػهٙ
د .ػجذ انشؽًٍ إثشاْٛى يٓذ٘
د .ػجذ انشؤٔف ػجذ انغزبس

الدرجة العممية

التخصص الدقيق

الوظيفة

دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ

ثظشٚبد كًٛخ
فٛضٚبء انغغًٛبد انٕنٛخ
ثظشٚبد كًٛخ
أشجبِ انًٕطالد
فٛضٚبء انغٕايذ
ػهٕو انًٕاد
ثالصيب ٔنٛضس
فٛضٚبء انغٕايذ
أشجبِ انًٕطالد
فٕرَٕٛبد ضٕئٛخ
رسٚخ ٔأطٛبف
فٛضٚبء َظشٚخ
طبلخ شًغٛخ
فٛضٚبء انًٕاد
فٛضٚبء اشؼبػٛخ
فٛضٚبء عٕايذ
فٛضٚبء رسٚخ ٔأطٛبف
فٛضٚبء َٕٔٚخ
فٛضٚبء عٕايذ
فٛضٚبء َٕٔٚخ
فٛضٚبء انجالصيب انُظشٚخ
فٛضٚبء طجٛخ

أعزبر
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر
أعزبر
أعزبر
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يشبسن
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ
 04د .سشٛذ لشيٕػ
 03د .دمحم ؽغ ٍٛثكش
 05د .عُٛزب ِٕٚرٛغفب ٔنذ يشٚى
 06د .يغشٔس ؽغٍ ثخبس٘
07
01
01
42
48
40
44

د .صكب االعالو يغبْذ
د .يؾًٕد يؾغٕة
د .خبنذ ػجذ انجش عبنًبٌ
د .دمحم عهطبَٙ
د .اؽًذ طبنؼ ػٛغٗ
د .عًبل انغٛذ ػفٛفٙ
د .انًٓذ٘ انؼكشيٙ

دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ
دكزٕساِ

فٛضٚبء انُبَٕ
فٛضٚبء انغٕايذ
فٛضٚبء َظشٚخ
فٛضٚبء َٕٔٚخ ٔعغًٛبد
أٔنٛخ
ثالصيب
فٛضٚبء َٕٔٚخ
فٛضٚبء َٕٔٚخ
فٛضٚبء انغٕايذ
فٛضٚبء ؽٕٚٛخ طجٛخ
فٛضٚبء انهٛضس
فٛضٚبء انًٕاد

أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ
أعزبر يغبػذ

المحاضرون والمعيدون:
م
8
0
4
3
5
6
7
1
1
82
88
80
84
83
85

االســـــــــــم
ٚؾ ٗٛأؽًذ فشؽبٌ انفٛفٙ
ٚؾ ٗٛيٕعٗ أؽًذ يغًًٙ
دمحم دؽُبٌ ؽغٍ ششاؽٛهٙ
يفشػ أؽًذ أعؼذ غضٔاَٙ
ٚؾ ٗٛدمحم عهًبٌ غضٔاَٙ
يبعذ ٕٚعف ػٕاعٙ
ػه ٙعهًبٌ غضٔاَٙ
دمحم شبسق ؽغٍٛ
ربلٕ هللا عبٚش دمحم
دمحم شٓٛذ سشٛذ
عهًٛبٌ دمحم ؽغٍ
ػجذ هللا ػه ٙانذٚبد
ؽغٍ عهًبٌ عهًٛبٌ غضٔاَٙ
ؽغٍ يٕعٗ انشٚضٙ
ػالء ؽغ ٍٛطًٛؾٙ

الدرجة العممية

التخصص الدقيق

الوظيفة

يبعغزٛش
يبعغزٛش
يبعغزٛش
يبعغزٛش
يبعغزٛش
يبعغزٛش
يبعغزٛش
دكزٕساِ
يبعغزٛش
يبعغزٛش
يبعغزٛش
يبعغزٛش
ثكبنٕسٕٚط
ثكبنٕسٕٚط
ثكبنٕسٕٚط

فٛضٚبء رطجٛمٛخ
عٕايذ
رسٚخ
َبَٕ ركُٕنٕعٙ
عٕايذ
عغًٛبد أنٛخ رغشٚجٛخ
فٛضٚبء َظشٚخ
عٕايذ
إنكزشَٔٛبد
أشجبِ يٕطالد
فٛضٚبء ػبيخ
فٛضٚبء ػبيخ
فٛضٚبء َظشٚخ
فٛضٚبء عٕايذ
فٛضٚبء َظشٚخ

يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؾبضش
يؼٛذ
يؼٛذ
يؼٛذ
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

االثزؼبس
لغى انكًٛٛبء
#

االســـــــــــــــــم

المرحمة الدراسية

التخصص الدقيق

جهة االبتعاث

1

أ .عبد هللا علً العمري

دكتوراة

كٌمٌاء فٌزٌائٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

2

فٌصل بن دمحم غرم هللا الزهرانً

دكتوراة

كٌمٌاء عضوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

3

أ .دمحم ناصر أحمد الثقبً

ماجستٌر

كٌمٌاء غٌر عضوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

4

أ.ماجد ٌحٌى أحمد المشنوي

ماجستٌر

كٌمٌاء غٌر عضوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

5

أحمد بن حسٌن عبد هللا جوهري

دكتوراة

كٌمٌاء تحلٌلٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

6

ٌوسف عٌسى مخرش

دكتوراة

كٌمٌاء عضوٌة

برٌطانٌا

7

ناصر جابر العامري

دكتوراة

كٌمٌاء عضوٌة

برٌطانٌا

8

ولٌد بن دمحم ٌحٌى األمٌر

دكتوراة

كٌمٌاء فٌزٌائٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

9

أ .فارس سلمان حسن الفٌفً

ماجستٌر

كٌمٌاء تحلٌلٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

11

أ.دمحم حسٌن علً عطٌفه

ماجستٌر

كٌمٌاء تحلٌلٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

11

أ .وائل ٌحً علً دغرٌري

ماجستٌر

كٌمٌاء تحلٌلٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

12

أ .خلٌل ابراهٌم عٌسً مدرمح

ماجستٌر

كٌمٌاء تحلٌلٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

13

أٌ .حٌى ٌوسف عطٌف طوهري

ماجستٌر

كٌمٌاء عضوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

14

أ .عبد الرحمن هادى دمحم حسٌنً

ماجستٌر

كٌمٌاء فٌزٌائٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

15

أ .أٌوب دمحم بكري أبو راٌة

دكتوراة

كٌمٌاء تحلٌلٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

ؽطش اٌطبٌجبد
#

االســـــــــــــــــم

المرحمة الدراسية

التخصص الدقيق

جهة االبتعاث

4

سارة دمحم جبران معشً

ماجستٌر

كٌمٌاء عضوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

5

أفنان علً حسٌن حكمً

دكتوراة

كٌمٌاء تحلٌلٌة

السعودٌة

6

حلٌمة ٌحٌى دمحم عطٌف

لغة

كٌمٌاء تحلٌلٌة

أمرٌكا

7

آمنة مهدي دمحم حمدي

ماجستٌر

كٌمٌاء فٌزٌائٌة

أمرٌكا

8

نورة سالم عمر الحبشً

لغة

كٌمٌاء غٌر عضوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

9

فاطمة دمحم أبوزٌد الحازمً

ماجستٌر

كٌمٌاء غٌر عضوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

11

عبٌر علً عٌسى عقٌلً

دكتوراة

كٌمٌاء حٌوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

11

سمٌرة هادي علً غالب

ماجستٌر

كٌمٌاء حٌوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

12

نهلة علً أحمد الشٌح

دكتوراة

كٌمٌاء حٌوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

13

نورة صالح سالم الودعانً

دكتوراة

كٌمٌاء عضوٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

14

أمانً ابراهٌم علً الحفظً

ماجستٌر

كٌمٌاء فٌزٌائٌة

استرالٌا

15

رٌم عبودي غالب عبٌري

ماجستٌر

كٌمٌاء فٌزٌائٌة

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

بدرٌة علً ٌحٌى مطحشً

ماجستٌر

كٌمٌاء فٌزٌائٌة

أمرٌكا

عبٌر أحمد ابراهٌم راجحً

ماجستٌر

كٌمٌاء فٌزٌائٌة

أمرٌكا

أمانً عبده دمحم الصم

دكتوراة

هندسة كبمٌائٌة

السعودٌة

سمٌة دمحم عثمان عسٌري

لغة

كٌمٌاء حٌوٌة

استرالٌا

أسماء عمر دمحم عبٌد

دكتوراة

كٌمٌاء تحلٌلٌة

برٌطانٌا
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

لغى األؽٛبء
المبتعثون من قسم األحٌاء (رجال)
م
6
5
8
4
5
6
1
3
6
60

أسم المبتعث
رٕفٛك ْبد٘ ٚؾ ٗٛانفٛفٙ
ػجذانشؽًٍ عهًٛبٌ يغشؽٙ
ٔائم فبسط انغهًٙ
ػجذهللا ٚؾ ٗٛأؽًذ يششلٙ
أؽًذ إثشاْٛى ؽغٍ يؾبص
عهطبٌ فطٛظ عؼٛذ ثٍ كذعّ
أؽًذ يؾًٕد دمحم عهًٛبٌ
عؼذ يشٚغ عؼذ آل َبطش انمؾطبَٙ
ػه ٙخًٛظ ؽغٍ انٓٛضػ ٙانؼًش٘
دمحم ػجذهللا ػه ٙنششو

التخصص الدقٌق
ثٛئخ َجبرٛخ
ػهى انزشثخ
فغٕٛنٕعَ ٙجبد
فغٕٛنٕعٛب اؽٛبء دلٛمخ
ٔساصخ عضٚئٛخ
ثٕٛنٕع ٙخهٛخ
انجٕٛنٕعٛب انغضٚئٛخ
ػهى انؾششاد
انزُٕع انؾٕ٘ٛ
يٕسفٕنٕعٛب ٔرششٚؼ َجبد

درجة االبتعاث
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر

جهة االبتعاث
KSA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

اسم الجامعة
KAUST
Arizona Uni
North Dakota State Uni
Howard Uni
Taxes A & M Uni
North Dakota State Uni
North Texas Uni
Emporia State Uni
Emporia State Uni
South Dakota state Uni

المبتعثات من قسم األحٌاء (نساء)
م

أسم المبتعث

التخصص الدقٌق

6
5

غبنٛخ ؽغ ٍٛعؼٛذ انًبنكٙ
ٔفبء ؽغٍ خهٛم اؽًذ اثٕ
دّٚ
خهٕد عفش انؼزٛجٙ

أنسجه وخلٌة
سلوك الحٌوان

درجة
االبتعاث
دكتوراه
دكتوراه

KSA
UK

4

ٚغشٖ أؽًذ يظفش
خٕنخ عبثش عجشاٌ انٕدػبَٙ
انٓبو يؼٛض دمحم انشًشاَٙ
َٕسح عؼٛذ أؽًذ انضْشاَٙ
عًٛهخ ػه ٙدمحم انًبنكٙ

علم الحلٌة والبٌولوجٌة
الجزٌئٌة
علم البكتٌرٌا

دكتوراه

USA

University of Arkansas at Little Lock

دكتوراه

USA

Tennessee State University

علم الوراثة

ماجستٌر

AUS

University of New England

التقنٌة الحٌوٌة
علم الخلٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

KSA
KSA

جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة
جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة

علم البٌئة

9

اثزغبو ػه ٙػجذ هللا ؽذاد٘

علم االنسجة

AUS

The University of Western Australia

10
11
12

أ  .رانٌه أحمد الحناوي
أ  .منً علً عبد هللا باصبرٌن
أ.عائشة سعٌد معٌض العمري

البٌئة الحٌوانٌة
علم الحشرات
فسٌولوجٌا نبات

لغة
انجلٌزٌة
لغة
انجلٌزٌة
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر

UK

Basil Paterson institute

KSA
KSA
KSA

جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة
جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة
جامعة جازان

8

5
6
1
3
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جهة االبتعاث

اسم الجامعة
جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة
Sheffield University

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

لغُ اٌش٠بض١بد
ؽطش اٌطالة
االسم

الدرجة العلمٌة

التخصص الدقٌق

الدولة

1

عبدهللا بن أحمد عبدهللا زعقان

دكتوراه

2

عبدهللا بن علً حسٌن احمدٌنً

دكتوراه

3

موسى بن جعر دمحم حنتول

دكتوراه

إحصاء تطبٌقً
وطرق بحث
إحصاء
واحتماالت
معادالت تفاضلٌة

أمرٌكا

4

حسن بن علً المساوي

دكتوراه

6

محسن بن سلمان سلمان الزٌدانً

ماجستٌر

الرٌاضٌات
التطبٌقٌة
اإلحصاء التطبٌقً

أمرٌكا

7

مساوى بن ٌحٌى هادي المساوى

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

برٌطانٌا

8

قاسم دمحم حسن طوهري

ماجستٌر

رٌاضٌات متقطعة

أمرٌكا

9

ولٌد بن عبده أحمد حملً

دكتوراه

10

علً بن دمحم ٌحٌى محنشً

دكتوراه

المعادالت
التفاضلٌة
احصاء

برٌطانٌا
برٌطانٌا

11

أحمد عمر البٌتً

الدكتوراة

رٌاضٌات تطبٌقٌة

برٌطانٌا

12

دمحم حمد مقري

ماجستٌر

تحلٌل عددي

برٌطانٌا

13

نورة ٌحٌى مشاري

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

السعودٌة

14

رحاب علً الحربً

دكتوراة

توبولوجً

أمرٌكا

15

سلطانة هادي هادي مسملً

دكتوراه

تطبٌقٌة

أمرٌكا

16

نورا ابوبكر مذٌد حكمً

ماجستٌر

تطبٌقٌه

أمرٌكا

17

هٌفاء علً القحطانً

دكتوراه

احصاء

أمرٌكا

18

هدٌل حسن القاضً

دكتوراه

إحصاء

أمرٌكا

42

برٌطانٌا
برٌطانٌا
أمرٌكا

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

ؽطش اٌطبٌجبد
االسم

الدرجة العلمٌة

التخصص الدقٌق

الدولة

1

نورة ٌحٌى مشاري

دكتوراه

رٌاضٌات تطبٌقٌة

السعودٌة

2

رحاب علً الحربً

دكتوراة

توبولوجً

أمرٌكا

3

سلطانة هادي هادي مسملً

دكتوراه

تطبٌقٌة

أمرٌكا

4

نورا ابوبكر مذٌد حكمً

ماجستٌر

تطبٌقٌه

أمرٌكا

5

هٌفاء علً القحطانً

دكتوراه

احصاء

أمرٌكا

6

هدٌل حسن القاضً

دكتوراه

إحصاء

أمرٌكا

لغُ اٌف١ض٠بء -اٌّجزؼضْٛ
االسم

الدرجة العلمٌة

التخصص الدقٌق

1

أ.حسٌن جبرٌل هادي األثالوي

دكتوراه

جوامد

2

أ.ماجد ٌوسف أحمد عواجً

دكتوراة

جوامد

3

أ.مفرح أحمد أسعد غزوانً

دكتوراه

تقنٌة النانو

4

أ.حٌدر دمحم حٌدر الحازمً

دكتوراه

5

أ.أسامة عبدهللا عمر مدخلً

ماجستٌر

الجسٌمات
النظرٌة
تقنٌة النانو
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انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

لغُ اٌف١ض٠بء -اٌّجزؼضبد
انزخظض انذلٛك

عٓخ
االثزؼبس

انغبيؼخ
انًجزؼش نٓب

انًشؽهخ
انذساعٛخ

1

ٚفبء حغٓ صوشٞ

ف١ض٠بء اٌفٍه

أِش٠ىب

ر١ٌٛذٚ

دوزٛساٖ

2214

2

ٔغالء أحّذ إٌؼّٟ

3

ئٕ٠بط ػٍ ٟإٌؼّٟ

اإلٌىزش١ٔٚبد اٌضٛئ١خ ِزٕب٘١خ
اٌقغش
ف١ض٠بء ح٠ٛ١خ

أِش٠ىب

آسوبٔغبط

دوزٛساٖ

2214

ثش٠طبٔ١ب

ِبٔؾغزش

دوزٛساٖ

2215

4

عّش ػٍ ٟغجشٞ

ف١ض٠بء رطج١م١خ

أِش٠ىب

وبٔغبط

دوزٛساٖ

2216

5

ِٕبي دمحم اٌحبصِٟ

ػٍ َٛاٌّٛاد  ٚرمٕ١خ إٌبٔٛ

ثش٠طبٔ١ب

ِبٔؾغزش

دوزٛساٖ

2216

6

ػ١ؼ ٠حِ ٝ١ذخٍٟ

اٌٍ١ضس ٚاألط١بف

اٌغؼٛد٠خ

اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض

دوزٛساٖ

2216

7

ٔ ٝٙػجذٖ ػضّبْ ؽٛن

ف١ض٠بء رس٠خ

اِش٠ىب

فٍٛس٠ذا اٌّشوض٠خ

دوزٛساٖ

2217

8

سل١خ ػجذٖ ػضّبْ ؽٛن

ف١ض٠بء اٌّٛاد اٌّىضفخ

اِش٠ىب

فٍٛس٠ذا اٌّشوض٠خ

دوزٛساٖ

2217

9

ٕ٘ذ أحّذ ػجذٖ ػذاٞٚ

ف١ض٠بء اٌّٛاد اٌّىضفخ

اِش٠ىب

اسصٔٚب عز١ذ

دوزٛساٖ

2217

12

عحش ػجذ هللا اٌض٘شأٟ

ف١ض٠بء ٔ٠ٚٛخ

أِش٠ىب

 ٓ٠ٚعز١ذ

دوزٛساٖ

2217

11

عّ٘ ٗ١بد ٞػٍِ ٟذخٍٟ

ثقش٠بد وّ١خ

ثش٠طبٔ١ب

ٔٛرٕغٙبَ

دوزٛساٖ

2217

12

ٔذ ٜػٍ ٟػجذٖ ِغٍّٟ

اٌىزش١ٔٚبد

ِبٌ١ض٠ب

ِبال٠ب

دوزٛساٖ

2218

13

٘ال أحّذ ػٍ ٟفذ٠ك

اٌف١ض٠بء

ثش٠طبٔ١ب

الٔىغزش

دوزٛساٖ

2218

14

فبطّخ حغٓ سدٟٕ٠

ػٍ َٛاٌّٛاد

أِش٠ىب

وبٔغبط

دوزٛساٖ

2218

15

ٔغ ُ١حّٛد اٌغ١ف

ف١ض٠بء ثقش٠خ

ثش٠طبٔ١ب

ٔٛ١وبعً١

دوزٛساٖ

2218

16

ػفبف ػٍٚ ٟافٍٟ

ف١ض٠بء ٔظش٠خ

ثش٠طبٔ١ب

ٌ١فشثٛي

دوزٛساٖ

2218

17

ح١بح ػجذ هللا ػجبط

ف١ض٠بء رس٠خ

ثش٠طبٔ١ب

ٔٛرغٙبَ

دوزٛساٖ

2218

18

سحبة ػٍ٠ ٟبعضٞ

ف١ض٠بء حذ٠ضخ

ثش٠طبٔ١ب

ٛ٠سن

دوزٛساٖ

2218

19

ٍِه ئثشا٘ ُ١سفبػٟ

اإلٌىزش١ٔٚبد اٌذل١مخ ٚاٌضٛئ١بد

أِش٠ىب

آسوبٔغبط

دوزٛساٖ

2218

22

خذ٠غخ ػجذٖ عشادح

ف١ض٠بء اٌٍ١ضس

أِش٠ىب

٘ٛ١عزٓ وٍ١ش ٌ١ه

ِبعغز١ش

2218

21

٘ذ ً٠ػضّبْ ػاللٟ

ف١ض٠بء

اٌغؼٛد٠خ

اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض

ِبعغز١ش

2217

22

ثذس٠خ أحّذ ئثشاُ٘١

ف١ض٠بء ٔظش٠خ

اٌغؼٛد٠خ

ط١جخ

ِبعغز١ش

2217

23

أالء ػّش عبٌُ ثبٌخطت

اٌف١ض٠بء

ثش٠طبٔ١ب

ِبٔؾغزش

ٌغخ

2218

و

االعـــــــــــــــــى
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ػبو االثزؼبس

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

ػذد أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ اٌز ٓ٠حضشٚا ِإرّشاد ٔٚذٚاد ٌٚمبءاد ػٍّ١خ ٚدٚساد رذس٠ج١خ
داخً اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ثبٌىٍ١خ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
انمغى

َذٔح

نمبء ػهًٙ

يؤرًش

انًغًٕع

دٔساد رذسٚجٛخ*

اإلعًبنٙ

ركش

أَضٗ

يغًٕع

ركش

أَضٗ

يغًٕع

ركش

أَضٗ

يغًٕع

ركش

أَضٗ

يغًٕع

ركش

أَضٗ

انكًٛٛبء

52

02

72

5

0

7

52

02

72

---

---

---

825

30

837

انفٛضٚبء

05

---

05

0

__

0

52

------

52

---

---

---

77

---

77

انشٚبضٛبد

05

---

05

0

__

0

52

------

52

---

---

---

77

---

77

األؽٛبء

1

---

1

4

0

5

52

------

52

32

42

72

828

40

844

اإلعًبنٙ

821

02

801

80

3

86

022

02

002

32

42

72

462

73

343

*جمٌع الدورات التدرٌبٌة عدا الدورات المنفذة فً معهد اإلدارة العامة

ػذد أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ اٌز ٓ٠حضشٚا ِإرّشاد ٔٚذٚاد ٌٚمبءاد ػٍّ١خ ٚدٚساد رذس٠ج١خ
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خدمة اجملتمع
اٌذٚساد ٚاٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ إٌّفزح ف ٟسحبة اٌغبِؼخ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
اٌذٚسح/اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ
ِٙبساد اإلرقبي اٌفؼبي
اٌزفى١ش اإلثذاػٟ
ِمذِخ ػٓ األعغبَ اٌّضبدح ٌغّ َٛاٌضؼبثٚ ٓ١اٌؼمبسة
طشق ٚأعبٌ١ت اٌجحش ف ٟلبػذح اٌّؼٍِٛبد اٌؼبٌّ١خ
أعبع١بد وزبثخ اٌجحش اٌؼٍّٟ
رمٕ١خ صساػخ اٌخال٠ب  ٚاألٔغغخ إٌجبر١خ
أعبع١بد ف ٟاٌزحبٌ ً١اٌطج١خ
اٌغّ َٛاٌفطش٠خ ٚرأص١شارٙب ػٍ ٝاالٔغبْ ٚاٌج١ئخ
اٌؼشك اٌزمذ ّٟ٠اٌّزّ١ض
ئداسح اٌٛلذ
" ثشاِظ االلزجبط ٚأّ٘١زٙب ف ٟرٕم١ح اٌىزبثخ اٌؼٍّ١خ"
رفغ١ش اخزجبساد ٚظبئف اٌىجذ
أعبع١بد رحٍ ً١اٌزشثخ
االعؼبف اٌمٍج ٟاٌشئCRPٞٛ
ِمذِخ فٔ ٟحً اٌؼغً
اعبع١بد اٌؼًّ ثبٌّؼبًِ اٌجٌٛٛ١ع١خ

اٌؾش٠حخ
اٌّغزف١ذح
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
الطالب

ػذد اٌطٍجخ
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد اٌز ٟرُ رٕظّٙ١ب ف ٟسحبة اٌغبِؼخ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
اعُ اٌّإرّش/إٌذٚح

ػذد اٌّغزف١ذٓ٠

المؤتمر الدولً االتجاهات الحدٌثة فً الفٌزٌاء
الملتقى الطالبً الثامن لطالب وطالبات الجامعة

550
500

عًُٛٛبس لغى األؽٛبء
عًُٛٛبس لغى انفٛضٚبء
عًُٛٛبس لغى انكًٛٛبء
عًُٛٛبس لغى انشٚبضٛبد

:1
:1
:1
:1
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اٌّحبضشاد اٌؼبِخ اٌز ٟرُ رٕظّٙ١ب ف ٟسحبة اٌغبِؼخ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
اعُ اٌّحبضشح

ػذد اٌّغزف١ذٓ٠
------

--------

----

--"-----

االعزؾبساد ٚاٌذساعبد اٌّ١ٕٙخ ٚاٌفٕ١خ ٚاٌزطج١م١خ اٌّمذِخ ألفشاد اٌّغزّغ ١٘ٚئبرٗ ِٚإعغبرٗ
اٌحى١ِٛخ ٚاٌخبفخ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
ػذد االعزؾبساد
---------

اٌغٙبد اٌّغزف١ذح
----------

رٛص٠غ اٌجحٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍّ١خ إٌّغضح ٚإٌّؾٛسح ٚاٌغبس٠خ
حغت اٌغٙخ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
اٌمغُ

ػذد اٌجحٛس إٌّغضح

ػذد اٌجحٛس اٌغبس٠خ

الفٌزٌاء

71
7:
111
99

50
64
65
88

الكٌمٌاء
الرٌاضٌات
األحٌاء

رٛص٠غ اٌىزت إٌّغضح ٚاٌغبس٠خ حغت اٌغٙخ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
اٌغٙخ
الفٌزٌاء
الكٌمٌاء
الرٌاضٌات
األحٌاء

ػذد اٌىزت
إٌّغضح
-----------7
:

ػذد اٌىزت
اٌغبس٠خ
---------------1
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ػذد اٌجحٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍّ١خ اٌٌّّٛخ حغت عٙخ اٌزّ ً٠ٛخالي ػبَ اٌزمش٠ش
عٙخ اٌزًّ٠ٛ
عمادة البحث العلمً –جامعة جازان
مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة
إجمالً

يغبالد انجؾٕس
الكٌمٌاء
الفٌزٌاء
الرٌاضٌات
األحٌاء
اإلجمالً

ػذد اٌجحٛس
:
-:

أػذاد اٌجحٛس إٌّؾٛسح خالي ػبَ اٌزمش٠ش
انًشطذ *
انؼذد
SCOPUS
7:
SCOPUS
71
SCOPUS
111
SCOPUS
9:
191

* أو أي مرصد عالمً أو قواعد نشر بحثً أخرى .

أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ اٌّغغٍ ٓ١ثشاءح اخزشاػبرُٙ
خالي ػبَ اٌزمش٠ش
عٓخ انزغغٛم
يغًٗ ثشاءح االخزشاع
االعى
-----------------------------

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
عبيؼخ عبصاٌ

ث١بْ ثأػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ اٌحبئض ٓ٠ػٍ ٝعٛائض ػٍّ١خ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
و

اعى انفبئض
ثبنغبئضح

اعى انغبئضح

 1أد.نوردجان كان

جائزة التمٌز
فً البحث
العلمً

األػًبل انز ٙاعزؾك
ػهٓٛب انغبئضح

انغٓخ انًبَؾخ يغبل
انغبئضح
نهغبئضح
جامعة جازان
التمٌٌز فً النشر فً
– عمادة
المجالت المصنفة عالمٌا
البحث العلمً الفٌزٌاء
وكذلك االستشهاد
وعمادة الجودة
باألبحاث
والتطوٌر

اٌجحٛس اٌزؼبلذ٠خ ػٓ طش٠ك اٌّؼب٘ذ االعزؾبس٠خ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
ٔٛع اٌؼمٛد

لّ١خ اٌؼمٛد

اٌؼذد
-------------------------------------

اٌّغّٛع
اٌجحٛس اٌّذػّخ ِٓ اٌمطبع اٌخبؿ خالي ػبَ اٌزمش٠ش
ػذد اٌجحٛس
اٌغٙخ اٌٌّّٛخ
--------------

ِغبالد
اٌؼٍَٛ
اإلٔغبٔ١خ
ٚاإلعزّبػ١خ
-------------

ِغبالد
اٌؼٍ َٛاألعبع١خ
ٚاٌزطج١م١خ
-------------

اٌّغّٛع
-------------

اٌّ١ضأ١خ
--------------

خٚخ انغؼٕدٛانًًهكخ انؼشث
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ش٠إٌّغضح خالي ػبَ اٌزمشٚ ذ اإلٔغبص١خ ل١ٍّاألثحبس اٌؼ
خٚخ ٔانذٔسًٛاعى انًغهخ انؼه
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انًؼٕلبد انزٔ ٙاعٓزٓب انغٓخ ٔانًمزشؽبد انًُبعجخ نزغبٔصْب:
اٌّمزشحبد/اٌحٍٛي
-1اٌجٕ١خ اٌزحز١خ ٚثشاِغٙب
سرعة البت فً المناقصة المطروحة
معامل مرحلة البكالورٌوسلمعامل البكالورٌوس
سرعة البت فً المناقصة المطروحة
معامل مرحلة الدراسات العلٌالمعامل الدراسات العلٌا لقسم األحٌاء
-2ػٍِ ٝغز ٜٛاإلداسح ثبٌىٍ١خ

اٌّمزشحبد/اٌحٍٛي

-3ػٍِ ٝغزِٕ ٜٛغٛث ٟاٌىٍ١خ
ضؼف االٔزشٔذ
ٔمـ فِ ٟىبرت أػضبء ٘١ئخ
اٌزذس٠ظ
اٌغجٛساد ٚاٌجشٚعىزٛس

اٌّمزشحبد/اٌحٍٛي
رفؼ ً١اٌق١بٔخ اٌذٚس٠خ
رٛف١ش ِىبرت ئضبف١خ
اٌق١بٔخ اٌذٚس٠خ

-4ػٍِ ٝغز ٜٛطٍجخ اٌىٍ١خ
خذِبد اٌطالة ِٓ ِطبػُ
ٚوبفٙ١بد

اٌّمزشحبد/اٌحٍٛي
رحغِ ٓ١غز ٜٛاٌخذِبد ٚرٛف١ش
إٌّبعت ِٕٙب

خطظ اٌىٍ١خ ٌألػٛاَ اٌمبدِخ ِٓ ,,ح١ش
اٌّحٛس
الدراسات العلٌا
توفٌر المعامل لمرحلة البكالورٌوس

األٌ١خ
االنتهاء من اقرار برامج الدراسات العلٌا
لقسم الفٌزٌاء

انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
ٔصاسح انزؼهٛى
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والماجستٌر
تطوٌر الخطط الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس

العمل على اعتماد خطة جدٌدة ألقسام الكلٌة

