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رؤية الكلية

الريــادة والتميــز األكاديمــي والبحثــي فــي العلــوم األساســية لتحقيــق تطلعــات 
المجتمــع بمــا يتوافــق مــع المعاييــر العالميــة.

رسالة الكلية

توفيــر بيئــة تعليميــة وبحثيــة متطــورة قــادرة علــى تزويــد المجتمــع بالكفــاءات 
العلميــة فــي العلــوم األساســية والمدربــة علــى التقنيــات العلميــة الحديثــة.

أهداف الكلية

1. تحقيــق أهــداف البرامــج العلميــة لتوفيــر مخرجــات تعليميــة تفــي بالمعاييــر 
األكاديميــة المتميــزة.

2.  دعــم احتياجــات المملكــة مــن الكــوادر الوظيفيــة المؤهلــة فــي مجــاالت 
األساســية وتطبيقاتهــا. العلــوم 

3.  تعزيــز اإلمكانيــات البحثيــة بتجهيــز معامــل متطــورة لدعــم  الدراســات 
واألبحــاث العلميــة التطبيقيــة المختلفــة التــي تمكــن الكليــة مــن المســاهمة 

ــع. ــة المجتم ــة وتنمي ــي خدم ف
4. تطوير أداء الكادر اإلداري والفني لدعم العملية التعليمية والبحثية.

للطالــب  العلميــة  المفاهيــم  وربــط  التعليميــة  الثقافــة  مصــادر  تنويــع   .5
المحيطــة. والبيئــة  المجتمــع  بمشــاكل 

ــر  ــا للمعايي ــية وفق ــوم األساس ــي العل ــية ف ــج الدراس ــط والبرام ــر الخط 6. تطوي
ــة. ــة المتبع العالمي
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 أعضاء لجنة التقرير السنوي

د. مساعد بن سعود الحميمص
رئيس اللجنة و عميد كلية العلوم

ا. د هاني محمد عوض عبد الظاهر                د. شيماء محمد نبيل مصطفى 
مقرر اللجنة                                                      عضو اللجنة 
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كلمة عميد الكلية

َعَمَلُكــْم  ــُه  اللَّ َفَســَيَرى  اْعَمُلــوا  )َوُقــِل  المبيــن  كتابــه  فــي  القائــل  الحمــد هلل 
َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمُنــوَن(، والصــاة والســام علــى رســوله النبــي األميــن وعلــى آلــه 

وصحبــه إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد،،

نضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لكليــة العلــوم لعــام 1437-1438هـــ والــذي يبــرز مــا تحقــق مــن أهــداف 
ــدؤوب والمنظــم فــي جميــع  ــة واالجتهــاد والعمــل الجماعــي ال ومــا هــو جــار تحقيقــه. عــام اتســم بالجدي
أقســامها ووحداتهــا ولجانهــا المختلفــة مــا أدى إلــى نتائــج إيجابيــة فــي العديــد مــن المجــاالت ســتذكر فــي 
تفاصيــل هــذا التقريــر. يتضمــن هــذا التقريــر علــى العديــد مــن اإلحصائيــات فــي مختلــف المجــاالت، كمــا 

يرصــد مختلــف األنشــطة العلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة وخدمــة الجامعــة والمجتمــع. 

إن مــن أبــرز مــا يميــز هــذا العــام الدراســي هــو اكتمــال تجهيــز مختبــرات قســم الكيميــاء بأحــدث األجهــزة 
العلميــة الازمــة للعمليــة التعليميــة للطــاب والطالبــات لينضــم إلــى قســم الفيزيــاء فــي المختبــرات 
المجهــزة، كمــا تــم االنتهــاء مــن اعــداد كافــة مــا يلــزم مختبــرات قســم االحيــاء وترســيتها علــى الشــركات 
والــذي يتوقــع اكتمــال تجهيــزه فــي العــام الجامعــي 1438-1439 هـــ بــإذن اهلل. إن هــذه اإلنجــازات هــي مــن 
ســبيل المثــال ال الحصــر حيــث أن الكليــة تميــزت فــي الجــودة واإلرشــاد الطابــي والتعليــم اإللكترونــي عبــر 
مبــادرات أســهمت فــي تســهيل العمــل وتطويــره وســرعة إنجــازه، كمــا قطعــت الكليــة مراحــل متقدمــة 
فــي تحديــث خططهــا الدراســية بالتعــاون مــع وكالــة الجامعــة للشــئون التعليميــة. كمــا تميــزت الكليــة 
فــي اإلنتــاج والنشــر العلمــي وحققــت المركــز األول بيــن كليــات الجامعــة فــي النشــر العلمــي باإلضافــة إلــى 
تنظيمهــا مؤتمــرا علميــا فــي علــم الســطوح وتطبيقاتــه أقيــم فــي رحابهــا. إن هــذه اإلنجــازات واألهــداف 
التــي تحققــت كانــت بســبب العمــل الجماعــي المخطــط والمــدروس مــن قبــل األقســام والوحــدات واللجــان 
فــي الكليــة فلهــم منــي كل الشــكر والتقديــر. هــذه اإلنجــازات لــم يكــن لهــا أن تكــون واقعــا لــوال اهلل أوال 
ثــم دعــم إدارة الجامعــة ممثلــة بمعالــي مديــر الجامعــة وســعادة وكائهــا ومــن قبلهــم قيــادة هــذا البلــد 

الرشــيدة التــي ســخرت كافــة اإلمكانيــات الماديــة لتطويــر التعليــم والبحــث العلمــي فــي المملكــة.

لنحقــق طموحنــا وطمــوح قيــادات هــذه  بــإذن اهلل  عــام  المســتمر كل  للتطويــر والتحســين  نســعى 
الجامعــة وقيــادات هــذا الوطــن الشــامخ لتكــون متوافقــة ومواكبــة للخطــة االســتراتيجية للجامعــة ورؤيــة 

2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020 بــإذن اهلل.

ختامــا، ال يفوتنــي ان اتقــدم بالشــكر الجزيــل لمعالــي مديــر الجامعــة حفظــه اهلل علــى دعمــه ومتابعتــه، 
والشــكر موصــول لســعادة وكاء الجامعــة ولســعادة وكيلــة كليــة العلــوم ولســعادة رؤســاء ومشــرفي 
ومنســقات االقســام واعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطــاب الذيــن ســاهموا فــي نجاحــات الكليــة. 

كمــا أتقــدم بالشــكر الــى فريــق عمــل إعــداد هــذا التقريــر وكل مــن شــارك فــي إعــداده واخراجــه المميــز. 
وأسال اهلل ان يجعلنا ممن يحسن العمل ويتقنه.

عميد كلية العلوم
د. مساعد بن سعود الحميمص
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كلمة وكيلة الكلية

لقــد شــهدت كليــة العلــوم جامعــة الجــوف وال زالــت تشــهد قفــزات نوعيــة علــي جميــع المســتويات 
) بحثيــة و اكاديميــة و تنظيميــة وإداريــة( وذلــك بفضــل اهلل تعالــي  ثــم رعايــة خــادم الحرميــن 
الشــريفين -يحفظــه اهلل- ودعــم معالــي مديــر الجامعــة  االســتاذ الدكتــور اســماعيل البشــري - 
حفظــه اهلل- وجهــود ســعادة عميــد الكليــة الدكتــور مســاعد بــن ســعود الحميمــص - حفظــه اهلل. 
وذلــك مــن أجــل ان تكــون كليــة العلــوم ركيــزة  قويــة لبنــاء شــخصية مبدعــة، ومواكبــة للتقــدم فــي 

العلــوم والتكنولوجيــا والمعــارف البشــرية فــي ظــل رؤيــة المملكــة الطموحــة 2030.

وتشــهد كليــة العلــوم حركــة ديناميكيــة دؤوبــة لانطاق بهــا نحو األفضل لتحقيــق اآلمال المنوطة 
بهــا وذلــك علــي مســتوي الســواعد البشــرية واالمكانيــات التقنيــة. و يقــدم التقريــر الســنوي لهــذا 
العــام انجــازات الكليــة وثمــرات جهــد منســوبي الكليــة وتفانيهــم مــن اجــل رفعــة شــأن الكليــة 
والوصــول بهــا الــي الريــادة والتميــز فــي كل النواحــي، وهــذه االنجــازات هــي التــي تســاهم فــي 

تخريــج طالبــات مؤهــات يســاهمن فــي النهــوض بالوطــن فــي مختلــف المجــاالت العلميــة. 

ويطيــب لــي ان اشــكر ســعادة الدكتــورة أســماء بنــت ســليمان المويشــير عميــدة مجمــع الطالبــات 
علــي مــا قدمتــه مــن عمــل  متميــز اثنــاء توليهــا وكالــة كليــة العلــوم. 

واتقــدم ببالــغ الشــكر لجميــع منســوبي الكليــة  واخــص بالذكــر ســعادة عميــد الكليــة الدكتــور 
مســاعد الحميمــص علــي توفيــر المنــاخ المائــم الرتقــاء الكليــة وتقدمهــا لتكــون فــي مقدمــة كليات 

العلــوم فــي المملكــة.

واهلل ولى التوفيق،،،

وكيلة كلية العلوم
د. عبير بنت يوسف الحشاش



12

فهرس المحتويات

ابرز القرارات اإلدارية                                  

الفصل االول : نبذه عن الكلية و اقسامها و وحداتها       
  

-الهيكل التنظيمي للكلية               
-نبذة موجزة عن الكلية               

-مجلس الكلية                            
-االقسام األكاديمية و اإلدارات التابعة                   

-الوحدات التابعة لعمادة الكلية                                
-تميز و انجاز                                                 
-مساهمات كلية العلوم في خدمة الجامعة                         

-العمداء الذين ساهموا في خدمة الكلية                         
-الوكيات االتي ساهمن في خدمة الكلية                       

الفصل الثاني:  الشؤون اإلدارية

الموظفين اإلداريين بأقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ
-جدول بأعداد الموظفين اإلداريين بأقسام الكلية لعام1438/1437هـ                  

-احصائية بأعداد الموظفين اإلداريين بأقسام الكلية لعام1438/1437هـ  

الموظفات اإلداريات بأقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ                      
-جدول بأعداد الموظفات اإلداريات بأقسام الكلية لعام1438/1437هـ         

-احصائية بأعداد الموظفات اإلداريات بأقسام الكلية لعام1438/1437هـ      
   

الموظفين و الموظفات الكلية وتصنيفهم  للعام الجامعي  1438/1437هـ
-جدول بأعداد الموظفين و الموظفات بالكلية وتصنيفهم  لعام 1438/1437هـ           

-احصائية بأعداد الموظفين و الموظفات بالكلية وتصنيفهم  لعام 1438/1437هـ       

الموظفين والموظفات الكلية حسب المؤهل للعام الجامعي 1438/1437هـ
-جدول بأعداد الموظفين والموظفات بالكلية حسب المؤهل لعام 1438/1437هـ      

-احصائية بأعداد الموظفين والموظفات بالكلية حسب المؤهل لعام 1438/1437هـ   
 

تدريب الموظفين اإلداريين بكلية العلوم للعام الجامعي 1438/1437هـ
-جدول بتدريب الموظفين اإلداريين بكلية العلوم لعام1438/1437هـ          

-احصائية بتدريب الموظفين اإلداريين بكلية العلوم لعام1438/1437هـ   

تدريب الموظفات اإلداريات بالكلية العلوم للعام الجامعي 1438/1437هـ              
-جدول بتدريب الموظفات اإلداريات بكلية العلوم لعام1438/1437هـ          

-تدريب الموظفات اإلداريات بكلية العلوم لعام1438/1437هـ                  

الدورات التدريبية للهيئة اإلدارية للعام الجامعي1438/1437هـ
-جدول بالدورات التدريبية للهيئة اإلدارية للعام الجامعي1438/1437هـ          

        
إجمالي معامالت الصادر و الوارد للعام الجامعي1438/1437هـ                

االجتماعات و المجالس
-اجتماعات المجالس و اللجان المنعقدة داخل الكلية خال العام الجامعي 1438/1437هـ        
-اجتماعات المجالس و اللجان المنعقدة داخل الكلية خال العام الجامعي 1438/1437هـ        

18

21
22
23
25
29
40
44
46
46

49
49

50
50

51
51

52
52

53
53

54
54

55

56

56
57

رقم الصفحة المحتوي



13

رقم الصفحة المحتوي

60
60
61
61
62
62
63
63
64
72
76

92
92

93

93

94

99

99

100
100

101

101

102
102

الفصل الثالث:  الشؤون التعليمية

اوًلا: شؤون طالب 
أعداد الطالب و الطالبات للعام الجامعي 1438/1437هـ                                                    

-جدول بأعداد طاب و طالبات الكلية المنتظمين حسب التخصص للعام الجامعي 1438/1437هـ        
-احصائية بأعداد طاب و طالبات الكلية المنتظمين حسب التخصص للعام الجامعي 1438/1437هـ    

-جدول تطور اعداد طاب و طالبات الكلية المنتظمين خال السنوات الثاث الماضية                    
-احصائية تطور اعداد طاب و طالبات الكلية المنتظمين خال السنوات الثاث الماضية                

-جدول بأعداد طاب و طالبات الكلية الخرجين للعام الجامعي1438/1437هـ                                               
-احصائية بأعداد طاب و طالبات الكلية الخرجين للعام الجامعي1438/1437هـ                      

-جدول تطور أعداد طاب و طالبات الكلية الخريجين خال السنوات الثاث الماضية                     
-احصائية بأعداد الطاب و الطالبات المنتظمين و الخريجين خال السنوات الثاثة الماضية                              

-مشاريع التخرج لطاب و طالبات الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ
-الفصل الصيفي

-نتائج أقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ  

ثانًيا: شؤون اعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية حسب المؤهل و الجنسية للعام الجامعي 1438/1437هـ
-جدول بأعداد أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية حسب المؤهل و الجنسية للعام الجامعي 1438/1437هـ   

-احصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية حسب المؤهل و الجنسية للعام الجامعي 1438/1437هـ    

اعضــاء هيئــة التدريــس بأقســام الكليــة حســب الــدول الحاصليــن منهــا علــى المؤهــل العلمــي للعــام الجامعــي 
1438/1437هـ

ــدول الحاصليــن منهــا علــى المؤهــل العلمــي للعــام  ــع اعضــاء هيئــة التدريــس بأقســام الكليــة حســب ال -جــدول بتوزي
الجامعــي 1438/1437هـــ    

-احصائيــة بتوزيــع اعضــاء هيئــة التدريــس بأقســام الكليــة حســب الــدول الحاصليــن منهــا علــى المؤهــل العلمــي للعــام 
الجامعــي 1438/1437هـ     

الــدورات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم والمنعقــدة فــي جامعــة الجــوف، للعــام 
الجامعي1438/1437هـــ

-جــدول حضــور الــدورات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم والمنعقــدة فــي جامعــة الجــوف، للعــام 
الجامعي1438/1437هـــ   

العــام الجامعــي  المقــررات الدراســية فــي مختلــف اقســام الكليــة خــالل  نتائــج مراجعــة وتدقيــق ملفــات 
1438/1437هـــ

-جدول بنتائج مراجعة وتدقيق ملفات المقررات الدراسية في مختلف اقسام الكلية خال العام الجامعي 1438/1437هـ  

نتائج تفعيل البالك بورد
الجامعــي  الكليــة للعــام  بــورد بأقســام  البــاك  لــكل مقــرر علــى  العناصــر المطلــوب تفعيلهــا  إنجــاز  -جــدول بنســب 

1438/1437هـــ           
-جدول بنسب مشاركة الطاب و الطالبات في العناصر التفاعلية بنظام الباك بورد للعام الجامعي1438/1437هـ   

-احصائيــة بنســب مشــاركة الطــاب و الطالبــات فــي العناصــر التفاعليــة بنظــام البــاك بــورد للفصــل الدراســي االول  للعــام 
الجامعي 1438/1437هـ  

-احصائيــة بنســب مشــاركة الطــاب و الطالبــات فــي العناصــر التفاعليــة بنظــام البــاك بــورد للفصــل الدراســي االول  للعــام 
الجامعي 1438/1437هـ 

الساعات الزائدة
-جدول بالوحدات التدريسية الزائدة خال العام الجامعي 1438/1437هـ           

ثالًثا: شؤون مبتعثين

المبتعثين و المبتعثات حسب نوع االبتعاث للعام الجامعي 1438/1437هـ
-جدول بأعداد المبتعثين و المبتعثات حسب نوع االبتعاث ألقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ    

-احصائية بأعداد المبتعثين و المبتعثات حسب نوع االبتعاث ألقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ   
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المبتعثين و المبتعثات حسب جهة االبتعاث للعام الجامعي 1438/1437هـ
-جدول بأعداد المبتعثين و المبتعثات حسب جهة االبتعاث ألقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ     

-احصائية بأعداد المبتعثين و المبتعثات حسب جهة االبتعاث ألقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ    

جامعات معيدو و محاضرو الكلية حسب تصنيف شانغهاي للعام الجامعي 1438/1437هـ
-جدول بجامعات معيدو و محاضرو الكلية حسب تصنيف شانغهاي للعام الجامعي 1438/1437هـ   

-احصائية بجامعات معيدو و محاضرو الكلية حسب تصنيف شانغهاي للعام الجامعي 1438/1437هـ    

رابًعا: البيئة التعليمية الداعمة
البيئة التعليمية الداعمة

اوال:  تجهيز المعامل و القاعات الدراسية      
ثانيا:  متابعة األجهزة و سامة المختبرات   

إحصائية الزيارات و أعمال الصيانة لشطر الطالبات للعام الجامعي1438/1437هـ    

ثالثا:  المواد الكيميائية و األجهزة المعملية    
جدول بالمواد الكيميائية التي تم إدخالها بأقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ      

احصائية بالمواد الكيميائية التي تم إدخالها بأقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ     
- األجهزة المعملية      

-  مؤشرات اداء الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ     
- المرافق الخدمية      

103
103

104
104

105
105
105

106
106
107
109
110

رقم الصفحة المحتوي

الفصل الرابع: المؤتمرات و البحث العلمي

المشاريع البحثية المدعومة من عمادة البحث العلمي للعام الجامعي1438/1437هـ
-جــدول بالمشــاريع البحثيــة المدعومــة مــن عمــادة البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم للعــام 

الجامعي1438/1437هـــ         

مشاريع الكتب المدعومة من جامعة الجوف للعام الجامعي 1438/1437هـ
-جدول بالكتب المدعومة من جامعة الجوف للعام الجامعي 1438/1437هـ   

المشاريع البحثية المدعومة من مركز أبحاث الزيتون للعام الجامعي1438/1437هـ
-جدول بالمشاريع البحثية المدعومة من مركز أبحاث الزيتون للعام الجامعي1438/1437هـ    

األبحاث المنشورة و الجارية في النشر ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم للعام الجامعي 1438/1437هـ
-جدول باألبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم للعام الجامعي1438/1437هـ    

-إحصائية  بأعداد األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم ألقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ    

-إحصائية  بتصنيف أبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم للعام الجامعي 1438/1437هـ    
 )IS-Scopus( إحصائيــة  بتصنيــف أبحــاث المنشــورة ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم تبعــا للدوريــات العالميــة-

للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ     

جدول باألبحاث الجارية في النشر ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم للعام الجامعي1438/1437هـ    
-احصائيــة بأعــداد األبحــاث الجاريــة فــي النشــر ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم ألقســام الكليــة للعــام الجامعــي 

1438/1437هـ    
-إحصائيــة  بأعــداد األبحــاث المنشــورة و الجاريــة فــي النشــر ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم للعــام الجامعــي 

1438/1437هـــ    

المؤتمــرات و النــدوات و الملتقيــات العلميــة التــي شــارك فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم للعــام 
الجامعــي 1438/1437هـ

-جــدول بالمؤتمــرات و النــدوات و الملتقيــات العلميــة التــي شــارك فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم للعــام 
الجامعي1438/1437هـــ   

-جــدول بأعــداد اعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم المشــاركين فــي المؤتمــرات و النــدوات و الملتقيــات العلميــة للعــام 
الجامعي1438/1437هـ   

113

114

114

115
124

124
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128

128

129

133
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- احصائيــة بمشــاركات أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي المؤتمــرات و النــدوات و الملتقيــات العلميــة  
حســب نــوع المشــاركة للعــام الجامعي1438/1437هـــ     

- احصائيــة بمشــاركات أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي المؤتمــرات و النــدوات و الملتقيــات العلميــة  
حســب موقــع إقامــة المؤتمــر للعــام الجامعي1438/1437هـــ  

- جوائز التميز للعام الجامعي 1438/1437هـ
- جدول بأعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي جوائز التميز البحثي و جودة النشر للعام الجامعي1438/1437هـ   

- احصائيــة بعــدد االبحــاث المحققــة لشــروط جوائــز التميــز و عــدد الفائزيــن بجائــزة التميــز البحثــي و جــودة النشــر 
الجامعــي 1438/1437هـــ    بالكليــة للعــام 

- جدول بالملصقات التي تقدم بها الباحثون للمشاريع البحثية الجاري تنفيذها للعام الجامعي 1437/ 1438هـ    

الفصل الخامس: المشاركات المجتمعية و األنشطة 

المشاركات المجتمعية
جدول بالمشاركات المجتمعية ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم  للعام الجامعي 1438/1437هـ        

 األنشطة
 االنشطة الرياضية 

جدول باألنشطة الرياضية التي شاركت بها الكلية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ  
- جدول بمشاركات طاب الكلية في بطولة الجامعات السعودية، ممثلي كلية العلوم                     

- احصائية بمشاركات طاب الكلية في بطولة الجامعات السعودية، ممثلي كلية العلوم                   

األنشطة الثقافية
العــام  خــال  حكمهــم  فــي  مــن  و  التدريــس  هيئــة  اعضــاء  بهــا  شــارك  التــي  الثقافيــة  بالمشــاركات  جــدول   -

1438هـــ         /1437 الجامعي

االنشطة االجتماعية
- جدول باألنشطة االجتماعية التي شاركت بها الكلية خال العام الجامعي 1438/1437هـ       

االنشطة الترفيهية والمسابقات 
- جدول باألنشطة الترفيهية و المسابقات التي شاركت بها الكلية خال العام الجامعي 1438/1437هـ     

أنشطة متنوعة 
-  جــدول بالمحاضــرات العامــة التــي تــم  شــارك بهــا اعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم خــال العــام الجامعــي 

1438/1437هـ         
 -  جدول بالبرامج و اللقاءات الطابية التي شاركت بها وحدات و لجان الكلية خال العام الجامعي 1438/1437هـ

- جدول بالحمات التوعوية التي شاركت بها وحدات و لجان الكلية خال العام الجامعي 1438/1437هـ

جدول بعدد أنشطة الكلية للعامين 1437/1436هـ - 1438/1437هـ 
إحصائية بعدد أنشطة الكلية للعامين 1437/1436هـ - 1438/1437هـ

الزيارات و االستضافات
جدول الزيارات و االستضافات خال العام الجامعي 1438/1437هـ               

اصدارات الكلية
جدول بإصدارات الكلية خال العام الجامعي 1438/1437هـ                         

التغطية االعامية     

133

133

134
135

135

137

142
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143

144
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148

156

163

164
164

165

166

167
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الفصل السادس: مؤتمر علم السطوح و تطبيقاته

نبذة عن المؤتمر                                     
أهداف المؤتمر                                     

محاور المؤتمر        
                             

لجان المؤتمر                                 
شعار المؤتمر          

اجتماعات اللجنة المنظمة للمؤتمر       
                            

المشاركون في المؤتمر          
جدول بأعداد المشاركين في مؤتمر علم السطوح و تطبيقاته حسب نوع المشاركة    

احصائية بأعداد المشاركين في مؤتمر علم السطوح و تطبيقاته حسب نوع المشاركة   
    

توصيات المؤتمر                  
الداعمون للمؤتمر       

التقرير المصور       

171
172
172

173
177
177

178
179
179

180
181
182

رقم الصفحة المحتوي
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أبرز القرارات اإلدارية

صــدور قــرار بتمديــد تعييــن أ.د نجــم الحصينــي، وكيــًلا للجامعــة لعمــادة الدراســات . 1
العليــا و البحــث العلمــي - جامعــة الجــوف.

صــدور قــرار ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة بعضويــة ســعادة عميــد كليــة . 2
العلــوم الدكتــور مســاعد بــن ســعود الحميمــص، فــي لجنــة متابعــة تنفيــذ الخطــة 
اإلســتراتيجية لوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة بالقــرار اإلداري رقــم 3/ 38 / 76674و 

بتاريــخ 28 / 8/ 1438 هـــ.
صــدور قــرار معالــي وزيــر التعليــم بتعييــن الدكتــورة أســماء بنــت ســليمان المويشــير، . 3

عميــدة لمجّمــع كليــات البنــات بســكاكا- جامعــة الجوف-لمــدة عامين،  بالقــرار رقــم 
34641 وتاريــخ 26/0٥/1438هـ. 

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــوره أســماء بنــت ســليمان المويشــير، . 4
 20٥48/38/3 رقــم  بســكاكا،  بالقرار  البنــات  كليــات  مجّمــع  عميــدة  بأعمــال  بالقيــام 

وتاريــخ 0٥/03/1438 هـ. 
صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــوره أســماء بنــت ســليمان المويشــير، . ٥

وتاريــخ  رقــم  38/6/109٥  بســكاكا،  بالقرار  البنــات  كليــات  مجّمــع  لعميــدة  وكيلــة 
22/02/1438هـــ.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــوره أســماء بنــت ســليمان المويشــير، . 6
مشــرفة علــى الكرســي العلمــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة بنــت عبــداهلل 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ألبحــاث تحديــات المــرأة فــي مجتمــع الجــوف بالقــرار رقــم 

ــخ 22/02/1438 هـــ. 1096/38/9 وتاري
صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــورة أســماء بنــت ســليمان المويشــير، . 7

وكيلــة لكليــة العلوم،  بالقــرار رقــم  1121/38/6 وتاريــخ 07/03/1438هـــ إلــى حيــن إشــعار 
آخــر.

صــدور قــرار تعييــن الدكتــوره هيفــاء بنــت عبدالعزيــز الهذلــول، عضــوًا بالمجلــس . 8
البلــدي ألمانــة منطقــة الجــوف لمــدة أربــع ســنوات بالقــرار رقــم 1٥٥13 وتاريــخ  17/03/1437 

هـ.
صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــوره هيفــاء بنــت عبدالعزيــز الهذلــول، . 9

رقــم  1097/38/6  عامين،  بالقــرار  لمــدة  التطبيقيــة  الطبيــة  العلــوم  لكليــة  وكيلــة 
وتاريــخ 23/02/1438هـــ.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــوره عبيــر بنــت يوسف  الحشــاش، . 10
وكيلــة لكليــة العلــوم لمــدة عامين،  بالقــرار رقــم 1120/38/6 وتاريــخ 06/03/1438هـــ.

موافقــة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة علــى تكليــف الدكتــورة ســام ســالم . 11
الشــراري للقيــام بأعمــال وكيلــة الكليــة نظــرا لظــروف صحيــة، بنــاء علــى المعاملــة رقــم 

ــخ 1438/4/12هـــ. 33486/38/3 بتاري

موافقــة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة علــى تكليــف الدكتــورة ســام ســالم . 12
علــى  بنــاء  وضــع،  بإجــازة  الوكيلــة  لتمتــع  الكليــة  وكيلــة  بأعمــال  للقيــام  الشــراري 

1438/6/17هـــ. بتاريــخ   ٥703٥/38/3 رقــم  المعاملــة 



19

ــل العتيبــي، . 13 ــر الجامعــة بتعييــن الدكتــور ناصــر بــن فهــد الطوي ــي مدي صــدور قــرار معال
ـ و لمــدة عاميــن. رئيًســا لقســم الكيميــاء بالقــرار رقــم  82849/38/3 وتاريــخ 18/09/1438هــ

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــور زيــاد بــن عــوض عاقــل الرويلــي، رئيًســا . 14
لقســم الفيزيــاء بالقــرار رقــم  82848/38/3 وتاريــخ 18/09/1438هـــ و لمــدة عاميــن.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــوره ســام بنــت ســالم الشــراري، منســقة . 1٥
لقســم الفيزياء،  بالقــرار رقــم  1121/38/6 وتاريــخ 07/03/1438هـــ إلــى حيــن إشــعار آخــر.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــوره تغريــد بنــت ســطم النصيــري، . 16
منســقة لقســم األحياء،  بالقــرار رقــم  1121/38/6 وتاريــخ 07/03/1438هـــ إلــى حيــن إشــعار 

آخــر.

صــدور القــرار التنفيــذي بترقيــة الدكتــور نايــف المعيقــل الــي رتبــة أســتاذ دكتــور بنــاء علــى . 17
المعاملــة رقــم 77174/38/3 بتاريــخ 1438/8/29هـ.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتكليــف منســقات ألقســام الكليــات للعــام الجامعــي . 18
1438/1437هـــ بالقــرار رقــم  70٥96/37/3 وتاريــخ 17/12/1437هـــ ولمــدة عــام دراســي كامــل.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــوره عبيــر بنــت عبــداهلل الدهيمــان، . 19
منســقة لوحــدة التعليــم اإللكترونــي بكليــة العلــوم بالقــرار رقــم  73686/38/6 وتاريــخ 

19/08/1438هـــ و لمــدة عــام دراســي كامــل.
صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل لجنــة المقابــات الشــخصية للمتقدميــن علــى . 20

الوظائــف األكاديميــة، بالقــرار رقم 66689٥/38/3 بتاريــخ 1438/7/27هـ.

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل اللجــان المختلفــة بكليــة العلــوم، بالقــرار رقــم . 21
42136/38/3 بتاريــخ 1438/٥/9هـ.

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل لجنــة المتابعــة بكليــة العلــوم – شــطر . 22
1438/٥/1٥هـــ. بتاريــخ   44٥٥1/38/3 رقــم  بالقــرار  الطالبــات، 

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل لجــان الخطــط و البرامــج بكليــة العلــوم، . 23
1438/3/19هـــ. بتاريــخ  رقــم 2٥193/38/3  بالقــرار 

قــرار العميــد بتشــكيل لجــان مقابلــة المتقدميــن علــى وظائــف اســتاذ مســاعد و محاضــر . 24
بكليــة العلــوم بالقــرار رقــم 47300/37/3 بتاريــخ 1437/7/14 هـــ .

علــى . 2٥ باإلشــراف  الرويلــي،  راضــي  احمــد  أ.  بتكليــف  الكليــة  عميــد  قــرار ســعادة  صــدور 
المســرح و القاعــات و مــا يلزمهــا مــن تشــغيل أجهــزة و متابعــة و كتابــة التقاريــر، اإلشــراف 
علــى أجهــزة الحاســب اآللــي بكليــة العلــوم، بالقــرار رقــم ٥3198/38/3 بتاريــخ 1438/6/7هـــ.
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الفصل األول
 نبذه عن الكلية 

واقسامها ووحداتها
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- الهيكل التنظيمي للكلية:
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- نبذة موجزة  عن الكلية

إن طريــق البحــث العلمي ال بد أن يبــدأ من معرفة واعية 
ــن  ــاء والباحثي ــال العلم ــه أجي ــا أفرزت ــل لم ــام كام وإلم
الســابقين مــن علــوم، و نظــًرا للحاجــة الماســة إلــي 
بنــاء و توطيــن التقنيــة الحديثــة التــي تعــد المرتكــز 
األساســي فــي نهضــة أي بلــد في الوقــت الحاضــر والذي 
البــد أن يعتمــد علــى أســاس علمــي متيــن يتمثــل 
ــية ... و  ــوم االساس ــن العل ــة م ــدة صلب ــر قاع ــي توفي ف
كان قــرار إنشــاء كليــة العلــوم بجامعــة الجــوف، حيــث 
صــدرت موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين رئيــس 
مجلــس الــوزراء - رئيــس مجلــس التعليــم، يحفظــه 
الصــادر  )7/ب/20579(  رقــم  الكريــم  بالتوجيــه  اهلل، 
بتاريــخ 1423/6/3هـــ، علــى مــا رفعــه مجلــس التعليــم 
العالــي بجلســته المعقــودة  1423/3/23هـــ، بالموافقــة 
الجــوف،  منطقــة  فــي  العلــوم  كليــة  إنشــاء  علــى 
ــس  ــق مجل ــا واف ــعود، كم ــك س ــة المل ــة لجامع التابع
جامعــة الملــك ســعود، بجلســته الخامســة المنعقــدة 
بتاريــخ 1423/12/25هـــ، علــى الخطة الدراســية للكلية، و 
بــدأت الدراســة بالكليــة فــي الفصــل الدراســي األول من 
العــام الجامعــي 1425/1424هـــ، حيــث بــدأت فــي أربعــة 
ــب و  ــوم الحاس ــاء و عل ــات و الفيزي ــات: الرياضي تخصص
المعلومــات و علــوم المختبــرات الطبيــة.   و رغبــة مــن 
القائميــن علــى الكليــة فــي إســتحداث أقســام جديــدة 
بهــا، فقــد وافــق المقــام الســامي علــى إســتحداث 
أقســام الكيميــاء و األحيــاء بالكليــة، و تــم تحويــل 
ــوم  ــة العل ــى كلي ــة إل ــرات الطبي ــوم المختب ــم عل قس
الطبيــة التطبيقيــة، و كذلــك تــم تحويــل قســم علــوم 
الحاســب  علــوم  كليــة  إلــى  المعلومــات  و  الحاســب 
و المعلومــات، إلــى أن اســتقرت أقســام الكليــة إلــى 
أربعــة أقســام و هــم: الرياضيــات و الفيزيــاء و الكيميــاء 
ــن  ــن متميزي ــل بخريجي ــوق العم ــد س ــاء، لتزوي و األحي
بمراكــز  للعمــل  ومؤهلــة  مدربــة  علميــة  وكفــاءات 
البحــوث ومســلحة بآليــات البحــث واإلبتــكار ومســئولة 
عــن قيــادة التطــور التقنــي الكبيــر والســريع بالمملكــة 

العربيــة الســعودية.

،،
،،
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- مجلس الكلية:

أعضاء المجلس

تنظيم المجلس:

تعريف  

يتألــف مجلــس الكليــة مــن: العميــد رئيًســا، وعضويــة كال مــن عميد كليــة العلوم 
واآلداب  بالقريــات، عميــد كليــة العلــوم واآلداب  بطبرجــل، عميــدة مجمــع كليــات 

البنــات ، وكيلــة الكليــة ورؤســاء ومشــرفي ومنســقات األقســام.

د. مساعد بن سعود الحميمص. 1
د. سعيد بن عبداهلل جار اهلل الغامدي . 2
د. مشعل بن محمد العنزي. 3
د. موسي بن عثمان قرموش. 4
د. سمير المحمدي عطية نصار. 5
د. محمود  محمد كامل ابو بكر. 6
د. عبد الغني يوسف قرم. 7
د. رضا عبدالهادي مصطفي الخشاب. 8
د. اسماء بنت سليمان المويشير. 9
د. عبير بنت يوسف الحشاش. 10
د. نسرين محمود مرسي. 11

د. سالم بنت سالم الشراري. 12
د. تغريد بنت سطم النصيري. 13

 يجتمــع مجلــس الكليــة مــرة اســبوعًيا، وال يصــح األجتمــاع إال بحضــور  ثلثــي . 1
أعضائــه.

 تصــدر قــرارات المجلــس باألغلبيــة المطلقــة ألصــوات األعضــاء الحاضريــن، . 2
ــس. ــه الرئي ــذي في ــب ال ــح الجان ــاوي يرج ــد التس وعن

 تعتبــر قــرارات المجلــس نافــذة مــا لــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن معالــي مديــر . 3
الجامعــة خــالل )15( خمســة عشــر يوًمــا مــن تاريــخ وصولهــا إليــه. و إذا اعتــرض 
عليهــا أعادهــا إلــي مجلــس الكليــة مشــفوعة بوجهــة نظــره لدراســتها 
مــن جديــد، فــإذا بقــي المجلــس علــى رأيــه يحــال القــرار المعتــرض عليــه إلــي 
مجلــس الجامعــة للبــت فيــه فــي أول جلســة عاديــة أو إســتثنائية، و لمجلــس 

الجامعــة تصديــق القــرار أو تعديلــه أو إلغــاؤه، و قــراره فــي ذلــك نهائــي.

رئيًسا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

أمين المجلس
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
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مهام المجلس 

صالحيات المجلس

التوصيــة بإقــرار الخطــة اإلســتراتيجية للكليــة بمــا يتوافــق مــع الخطــط اإلســتراتيجية . 1
للجامعــة. 

إقرار إستراتيجية للبحث العلمي في الكلية.. 2

إقرار الخطة العامة لتطبيق الجودة و اإلعتماد األكاديمي  بالكلية.  . 3
وضع ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها.. 4

تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.. 5
تشــجيع إعــداد البحــوث العلميــة وتنســيقها بيــن أقســام الكليــة والعمــل علــى . 6

نشــرها.

ــم، . 7 ــن، وإعارته ــن، والمحاضري ــس، والمعيدي ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــي تعيي ــر ف النظ
وندبهــم، وترقياتهــم.

التوصية بإقرار الخطط الدراسية المقترحة من األقسام األكاديمية. . 8
إقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية.. 9

إقرار مواعيداإلختبارات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.. 10
التوصية بإقرار الالئحة التنفيذية الداخلية للكلية.. 11

إقرار خطط التدريب واإلبتعاث الالزمة للكلية.. 12
إقرار خطة النشاط الالمنهجي للكلية.. 13

البــت فــي األمــور  الطالبيــة التــي تدخــل فــي اختصاصــه والتوجيــه لمجلــس الجامعــة . 14
فيمــا عــدا ذلــك.

النظــر فيمــا يحيلــه إليــه مجلــس الجامعــة أو رئيســه أو نائبــه أو عميــد الكليــة للدراســة . 15
وإبــداء الــرأي.

شؤون طالبية. 1
شؤون أكاديمية . 2
شؤون أعضاء هيئة التدريس. 3
شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين و الغير السعوديين . 4
شؤون االبتعاث . 5
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- قسم الكيمياء: 

ــر  ــاء غي ــة و الكيمي ــاء العضوي ــي الكيمي ــات، و ه ــة تخصص ــى ثالث ــاء عل ــم الكيمي ــن قس يتضم
العضويــة و الكيميــاء الفيزيائيــة. يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الكيميــاء هــو 40  ، 
22 عضــًوا فــي شــطر الطــالب و 18 عضــوة فــي شــطر الطالبــات. كمــا يبلــغ إجمالــي أعــداد الطــالب 
ــج و خريجــة، منهــا 10  ــي عــدد35 خري ــا ، و 386 طالبــة. و اجمال و الطالبــات 593 ، منهــم 207 طالًب
خريــج، و 25 خريجــة. و يوجــد ثمانيــة مختبــرات كيميــاء فــي شــطر الطلبــة و ثالثــة مختبــرات فــي 
شــطر الطالبــات. بلــغ عــدد األبحــاث المنشــورة بواســطة أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الكيميــاء 
ــا فــي مجــالت علميــة دوليــة  ذات معامــل تأثيــر معتــرف بــه، و أربعــة أبحــاث فــي مجــالت  28 بحًث

علميــة محليــة و ذلــك خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ

 مجال عمل الخريج: 

- العمل بالجامعات في المجال األكاديمي )معيد( أو المجال الفني )فني مختبر(.
- مختبرات ضبط الجودة و توكيد ومراقبة الجودة.  

- السالمة والصحة المهنية. 
- وزارة التعليم - المدارس األهلية )معلمين أو فني مختبرات(.

- المصانــع )مصانــع البتروكيماويــات  - المســابك و مصانــع االســمنت و الحديــد و الصلــب و 
البالســتيك(.

- شركات األدوية. 
- التحاليل الطبية  و الكيميائية.

- محطات  تحليه المياه والطاقة الذرية و وزارة  البترول  والثروة المعدنية .
- جميع القطاعات العسكرية بعد أخذ الدورات المخصصة لذلك.

الدرجة العلمية التي يقدمها القسم :  

درجة البكالوريوس في العلوم - تخصص الكيمياء.

- األقسام األكاديمية واإلدارات التابعة

االسم

مشرف قسم 
الكيمياء

ايميل التواصل

ايميل التواصل

منسقة قسم 
الكيمياء

ايميل التواصل

المنصب

د. محمود محمد كامل ابو بكر

mmkamel@ju.edu.sa

االسم

د. نسرين محمود مرسي

Nesrin.morsy@ju.edu.sa

*يتطلــب الحصــول علــى بكالوريــوس العلــوم تخصــص الكيميــاء، اجتيــاز الطالــب المســتويات 
الثمانيــة بنجــاح بعــدد 135 وحــدة دراســية.

للتواصل
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- قسم الفيزياء: 

ــاء  ــة و الجوامــد و الفيزي ــاء النووي ــاء علــى أربعــة تخصصــات، و هــي الفيزي يحتــوي قســم الفيزي
ــاء  46  فــرًدا ،،، 29  ــة وعلــم المــواد ، و يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الفيزي النظري
ــغ متوســط أعــداد الطــالب  عضــًوا فــي شــطر الطــالب و 17 عضــوة فــي شــطر الطالبــات. كمــا يبل
ــا 7  ــة، منه ــج و خريج ــدد 32 خري ــي ع ــة. و اجمال ــا ، و 313 طالب ــم 210 طالًب ــات 523 ، منه و الطالب
ــي  ــرات ف ــة مختب ــة و ثالث ــطر الطلب ــي ش ــاء ف ــرات فيزي ــة مختب ــد ثماني ــة. يوج ــج، و 25 خريج خري
ــم  ــس بقس ــة التدري ــاء هيئ ــطة أعض ــورة بواس ــاث المنش ــدد األبح ــغ ع ــا بل ــات.  كم ــطر الطالب ش
الفيزيــاء ثمانيــة أبحــاث فــي مجــالت علميــة دوليــة  ذات معامــل تأثيــر معتــرف بــه، و ذلــك خــالل 

العــام الجامعــي 1438/1437هـــ

مجال عمل الخريج:

- العمل بالجامعات في المجال األكاديمي )معيد( أو المجال الفني )فني مختبر(.
 وزارة التعليم - المدارس األهلية )معلمين - فني مختبرات(.

- مساعد باحث في مراكز األبحاث بمدينة الملك عبد العزيز.
- العمل في المصانع  الوطنية مثل:  الحديد والصلب  والبتروكيماويات.

- المهن الفنية في الجهات العسكرية مثل: وزارة الدفاع والطيران، والجيش والداخلية.
- مراكــز البحــوث العلميــة  والتقنيــة  ومختبــرات  الجــودة  النوعيــة  التابعــة لــوزارة التجــارة 

وهيئــة  المواصفــات  والمقاييــس.
- محطــات  تحليــه الميــاه والطاقــة الذريــة و وزارة  البتــرول  والثــروة المعدنيــة  و هيئــة المســاحة 

الجيولوجية.
ــة الملــك عبــد  ــة مــن مدين ــة اإلشــعاعية بعــد الحصــول علــى شــهادة تخصصي - األمــن والوقاي

ــة. ــوم والتقني ــز للعل العزي
- جميع القطاعات العسكرية بعد أخذ الدورات المخصصة لذلك.

الدرجة العلمية التي يقدمها القسم:  

درجة البكالوريوس في العلوم - تخصص الفيزياء .

ــتويات  ــب المس ــاز الطال ــاء، اجتي ــص الفيزي ــوم تخص ــوس العل ــى بكالوري ــول عل ــب الحص *يتطل
ــية. ــدة دراس ــدد 138 وح ــاح بع ــة بنج الثماني

للتواصل

االسم

مشرف قسم 
الفيزياء

ايميل التواصل

ايميل التواصل

منسقة قسم 
الفيزياء

ايميل التواصل

المنصب

د. عبد الغني يوسف قرم

aykerm55@hotmail.com

االسم

د. سالم سالم الشراري

sssharary@ju.edu.sa
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- قسم األحياء: 

ــغ  ــم الحيــوان وكائنــات دقيقــة. يبل ــم النبــات وعل التخصصــات الرئيســية فــي القســم هــي عل
عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم األحيــاء  50 فــرًدا ، 25 عضــًوا فــي شــطر الطــالب و 25 عضــوة 
فــي شــطر الطالبــات. كمــا يبلــغ إجمالــي أعــداد الطــالب و الطالبــات 910، منهــم 461 طالًبــا ، و 449 
طالبــة، و اجمالــي عــدد 117 خريــج و خريجــة، منهــا 74 خريــج، و 43 خريجــة للعــام الجامعــي 1437-
1438هـــ. يوجــد تســع مختبــرات أحيــاء فــي شــطر الطلبــة و ثالثــة مختبــرات فــي شــطر الطالبــات. 
ــا فــي  و بلــغ عــدد األبحــاث المنشــورة بواســطة أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم األحيــاء 33 بحًث
مجــالت علميــة دوليــة  ذات معامــل تأثيــر معتــرف بــه، و ذلــك خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ.

  مجال عمل الخريج: 

- العمل بالجامعات في المجال األكاديمي )معيد( أو المجال الفني )فني مختبر(.
 - وزارة التعليــم - المــدارس األهليــة )معلميــن أو فنــي مختبــرات( - الهيئــة الوطنيــة لحمايــة 

الحيــاة الفطريــة.
- المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة. -البحث العلمي.

ــك  ــة المل ــا - مدين ــة له ــوم المصاحب ــاء و العل ــوم األحي ــات عل ــة بدراس ــة الخاص ــز البحثي  المراك
ــة. ــوم والتقني ــز للعل عبدالعزي

- مختبرات ضبط الجودة.
 - وزارة الزراعة.

- القطاع الخاص الذي يشتمل على مختبرات )شركات األغذية - األدوية(.
- جميع القطاعات العسكرية بعد أخذ الدورات المخصصة لذلك.

- اإلدارات الخاصة بالتفتيش على منتجات الغذاء.

الدرجة العلمية التي يقدمها القسم : 
 

درجة البكالوريوس في العلوم - تخصص األحياء .

*يتطلــب الحصــول علــى بكالوريــوس العلــوم تخصــص األحيــاء، اجتيــاز الطالــب مســتويات 
الثمانيــة بنجــاح بعــدد 135 وحــدة دراســية.

للتواصل

االسم

رئيس قسم 
االحياء

ايميل التواصل

ايميل التواصل

منسقة قسم 
االحياء

ايميل التواصل

المنصب

د. موسي قرموش

Mogermoush@ju.edu.sa

االسم

د. تغريد سطم النصيري

tasalnosairi@ju.edu.sa
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- قسم الرياضيات : 

يحتــوي قســم الرياضيــات علــى ثالثــة تخصصــات، و هــي بحتــة و تطبيقيــة و إحصــاء و احتمــاالت. 
و يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الرياضيــات  56  فــرًدا ، 32 عضــًوا فــي شــطر الطــالب 
و 24 عضــوة فــي شــطر الطالبــات. كمــا يبلــغ متوســط أعــداد الطــالب و الطالبــات 641 ، منهــم 404 
ــد  ــة. يوج ــج، و 14 خريج ــا 64 خري ــة، منه ــج و خريج ــدد 78 خري ــي ع ــة. و اجمال ــا ، و 237 طالب طالًب
ــل  ــهن بمعام ــم تدريس ــات فيت ــطر الطالب ــي ش ــا ف ــة، أم ــطر الطلب ــل بش ــب متكام ــل حاس معم
كليــة علــوم الحاســب. هــذا،  و قــد بلــغ عــدد األبحــاث المنشــورة بواســطة أعضــاء هيئــة التدريــس 
بقســم الرياضيــات ســتة أبحــاث فــي مجــالت علميــة دوليــة  ذات معامــل تأثيــر معتــرف بــه، و ذلــك 

خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ.

 مجال عمل الخريج:

- العمل بالجامعات في المجال األكاديمي )معيد( أو المجال الفني )فني حاسب(.
- الحسابات في مختلف قطاعات العمل

- قطاع اإلحصاء و المعلومات - الهيئة العامة لإلحصاء
- وزارة التعليم - المدارس األهلية )معلمين (

 مراكز األبحاث وتقنية المعلومات باحثين ومحللين بيانات
الخطــط  إعــداد  فــي  ومســاهمين  بيانــات  محلليــن  المجــال  هــذا  فــي  وغيرهــا  البنــوك   -

تيجية اإلســترا
 جميع القطاعات العسكرية بعد أخذ الدورات المخصصة لذلك

الدرجة العلمية التي يقدمها القسم:  

درجة البكالوريوس في العلوم - تخصص الرياضيات .

*يتطلــب الحصــول علــى بكالوريــوس العلــوم تخصــص الرياضيــات، اجتيــاز الطالــب المســتويات 
الثمانيــة بنجــاح بعــدد 136 وحــدة دراســية.

للتواصل

االسم

مشرف قسم 
الرياضيات

ايميل التواصل

ايميل التواصل

منسقة قسم 
الرياضيات

ايميل التواصل

المنصب

د. سمير المحمدي

senssar@ju.edu.sa

االسم

د. عبير يوسف الحشاش

ahashash@ju.edu.sa
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االسم

د. عبداهلل مرزوق الهاجوج

د. امينه ابراهيم المران

ايميل التواصل

alhajoj@ju.edu.sa

amaserhani@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا 

نائبة رئيس الوحدة

شــكل ســعادة عميــد كليــة العلــوم اعضــاء وحــدات و لجــان الكليــة بنــاء علــى الصالحيــات 
المخولــة لــه و اســتنادا علــى المــادة الســابعة و الثالثيــن مــن نظــام التعليــم العالــي و الخاص 

بتشــكيل اللجــان العلميــة، كمــا يلــي :

مهام الوحدة:

1- نشر ثقافة الجودة ومتطلبات اإلعتماد األكاديمي لجميع منسوبي ومنسوبات الكلية.
ــة،  ــاذج الهيئ ــق نم ــة وف ــية للكلي ــررات الدراس ــج والمق ــف البرام ــة توصي ــة ومراجع 2. متابع

ــا. ــة تطويره ومتابع
3. متابعة إعداد تقارير دورية عن المقررات والبرامج الدراسية للكلية وفق نماذج الهيئة.

4. تطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية واإلداريين والطالب والطالبات.
5. إنشاء قواعد بيانات لكل مما يلي:

 أعضــاء هيئــة التدريــس -  اإلدارييــن -  أنشــطة خدمــة المجتمــع -  األبحاث العلميــة - التدريب 
والــدورات التدريبية.

6. إنشاء وتحديث موقع وحدة الجودة بالكلية على موقع الكلية.
7. إنشاء نظام لمتابعة الخريجين والخريجات.

8. وضع نظام لضمان استمرارية الجودة.
9. إعداد دليل للبرامج المختلفة للكلية، دليل الطالب الجامعي.

10. إعداد التقرير السنوي للجودة بالكلية.
11. تقويم مستوى األداء في الكلية.

12. العمل على تنفيذ ومتابعة التقويم واإلعتماد األكاديمي.
13. تحديد جوانب التحسين الممكنة واقتراح الخطط والمشاريع الالزمة لتحقيقها.

14. تقديم التسهيالت الالزمة لفرق العمل القائمة على تطبيق الجودة.
15. توثيق أنشطة الجودة في الكلية بشكل مستمر.

16. القيام بالمهام األخرى التي تكلف بها الوحدة فيما يتعلق بالجودة وتطبيقها.

- الوحدات واللجان التابعة لعمادة الكلية:

1- وحدة الجودة و اإلعتماد األكاديمي:  
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االسم

د. رضا عبد الهادي الخشاب
د. سيد احمد ولد بينان
د. محمد جالل العشري
د. اسامة احمد مهلل

ا. د. عبدالعزيز احمد نايل
د. نادية علي احمد الكنزي

ايميل التواصل

rkhashab@ju.edu.sa
sabeinane@ju.edu.sa
mashari@ju.edu.sa

mahalel@aswu.edu.eg
aanayel@ju.edu.sa
nahasan@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

مهام الوحدة:

مســاعدة الطــالب علــى حــل المشــاكالت الطالبيــة الخاصــة بالمراحــل المختلفــة خــالل الدراســة . 1
الجامعيــة،  بــدًءا مــن مرحلــة تســجيل المقــررات و حتــى ظهــور النتائــج مــروًرا باألعــذار 

ــة. الطالبي
ــد و . 2 ــادات القي ــة، و إع ــن الجامع ــل م ــاالت الفص ــي ح ــارات ف ــة و االختب ــة الدراس ــق الئح تطبي

الفــرص اإلضافيــة و إعــادات اإلنتظــام  و اختبــارات األعــذار.
بحث طلبات التحويل إلى كلية العلوم جامعة الجوف، تبًعا لالئحة الدراسة و اإلختبارات.. 3
بحث طلب المعادلة للمقررات تبًعا لالئحة الدراسة و االختبارات.. 4
إبالغ الطالب بنتيجة إعادة التصحيح عبر البوابة اإللكترونية للنظام األكاديمي للجامعة.  . 5
إمداد اللجان المختلفة باإلحصائيات الخاصة بأعداد الطالب  تبعا لعمل اللجنة المختصة.. 6
ربــط الطــالب بالبــالك بــورد بالوحــدة إلرســال كل مــا يتعلــق بشــئون الطــالب عبــر البــالك بــورد . 7

لســرعة التواصــل.

2- وحدة شؤون الطالب 
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االسم

د. حسام روبين محمد القلعاوي
د. معاوية ولد سيدي
أ.د.  صالح احمد رابح

أ.د. عبد العزيز أحمد نايل
)بما يخص التعلم االليكتروني(

د. مصطفى محمد مبارك
د. فاطمة حسين جالل 

ايميل التواصل

halqalawi@ju.edu.sa
msidi@ju.edu.sa
sarabeh@ju.edu.sa
aanayel@ju.edu.sa

moustaff@yahoo.com
fhgalal@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا

عضًوا
عضًوا

مهام الوحدة:

اإلشراف على سير عملية اإلرشاد األكاديمي في الكلية وفق اآلليات المعتمدة.. 1
تنظيــم لقــاء إرشــادي فــي بداية كل الفصل الدراســي من كل عــام لتعريف الطالب المســتجدين . 2

بالحيــاة الجامعيــة وبالالئحــة الدراســية وبالكليــة ونظامهــا وطبيعتهــا و أقســامها والمهــن 
ــر  ــام والم ــاء األقس ــد و ورؤس ــعادة العمي ــا، وإدارة الكلية)س ــرج له ــع أن تخ ــن المتوق ــي م الت

شــدون األكاديميــون(.

ــي . 3 ــن والت ــدين االكاديمي ــليمها للمرش ــة وتس ــا بالجامع ــن مصادره ــاد م ــر أدوات اإلرش توفي
تتضمــن دليــل الجامعــة / الئحــة الدراســية واالختبــارات / الئحــة تأديــب الطــالب / الئحــة صنــدوق 
الطــالب / دليــل اإلرشــاد األكاديمــي والطالبــي / دليــل الكليــة / دليــل عمــادة شــؤون الطلبــة / 
دليــل القبــول والتســجيل /  نســخًا مــن نمــاذج القبــول والتســجيل / نســخًا مــن نمــاذج مــن 

نمــاذج عمــادة شــؤون الطــالب/ نســخًا مــن نمــاذج اإلرشــاد .

تنظيــم دورات وجلســات تدريبيــة وورش عمــل ومحاضــرات لتعليــم الطــالب بعــض المهــارات  و . 4
لتهيئــة طــالب الكليــة لالختبــارات وإ صــدار نشــرات وبنــرات  إرشــادية ..إلــخ.

ــر بشــكل مباشــر . 5  مســاعدة الطــالب علــى حــل مشــكالتهم النفســية واألجتماعيــة التــي تؤث
فــي تحصيلهــم الدراســي.

 التنســيق مــع مركــز اإلرشــاد األكاديمــي والطالبــي بالجامعــة والقيــام بالمهــام األخــرى التــي . 6
تكلــف بهــا الوحــدة مــن قبلــه.

ــاكل . 7 ــات و المش ــع التعارض ــة لمن ــول الالحق ــررات الفص ــجيل مق ــالب لتس ــر للط ــاد المبك اإلرش
ــرج. ــل التخ ــي فص ــا ف ــجيل و تجنبه التس

معالجة مشاكل الطالب المتعثرين و ارشادهم باالنسب.. 8
تفعيــل االرشــاد االلكترونــي: ربــط كل طالــب و طالبــه بالمرشــد االكاديمــي، و ربــط طــالب القســم . 9

ــة  ــات الكلي ــالب و طالب ــط ط ــم، و رب ــاد بالقس ــة االرش ــم و لجن ــقة القس ــس/ منس ــد برئي الواح
بوحــدة االرشــاد االكاديمــي بالكليــة عبــر البــالك بــورد إلرشــادهم الكترونيــا.

3- وحدة اإلرشاد األكاديمي و الطالبي
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االسم

د. كمال فتحي البرعي
د. سيد احمد ولد بينان

د. محمد عبد السميع الهاشمي
د. محمد سيفي إسرائيل
أ.د. عبد العزيز أحمد نايل

)بما يخص التعلم االليكتروني(
د. شيماء محمد نبيل 
د. شريفة حامد احمد

ايميل التواصل

kfelboray@ju.edu.sa
sabeinane@ju.edu.sa

maelhashemy@ju.edu.sa
srailsafii@gmail.com
aanayel@ju.edu.sa

Shymaa.nabil@ju.edu.sa
shhamohmoud@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

عضًوا بالفصل الدراسي االول 
عضًوا  بالفصل الدراسي الثاني 

مهام الوحدة:

إعداد الجداول الدراسية للفصول الدراسية األول و الثاني و الصيفي و توزيع األعباء.. 1
إعداد جداول اإلختبارات للفصول الدراسية األول و الثاني و الصيفي و توزيع المراقبات.. 2
إعداد جدول  مجمع لالختبارات النهائية و تنزيله للطالب في البالك بورد .. 3
حفظ كراسات االختبارات النهائية في اإلرشيف.. 4
ربــط جميــع طــالب الكليــة بوحــدة االختبــارات بالبــالك بورد إلرســال كل مــا يتعلــق بالجداول . 5

و االختبــارات خصوصــا النهائيــة و البديلــة عبــر البــالك بورد.

4- وحدة اإلختبارات و الجداول الدراسية :

االسم

د. عبد العزيز احمد نايل
   د. كمال فتحي البرعي
د. سمير علي فرج القالل
د. محمد جالل العشري

د. عبير يوسف  الحشاش
د. عيير عبداهلل الدهيمان

ايميل التواصل

aanayel@ju.edu.sa
kfelboray@ju.edu.sa
saqlala@ju.edu.sa
mashari@ju.edu.

saahashash@ju.edu.sa
a.aldohiman@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا

عضًوا )بالفصل الدراسي االول(
عضًوا )بالفصل الدراسي الثاني(

5- وحدة التعليم اإللكتروني :
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مهام الوحدة:

استكمال المتطلبات التقنية والفنية للوحدة ولمعمل الحاسب بالكلية.. 1
دعم وتشجيع اعضاء هيئة التدريس لتفعيل أنظمة التعليم اإللكتروني.. 2
التدريــس والطــالب بأنظمــة وأســاليب وتقنيــات التعليــم . 3 توعيــة أعضــاء هيئــة 

ــة. ــة التعليمي ــى العملي ــاعدة ف ــيلة مس ــورد كوس ــالك ب ــام الب ــة نظ ــي وخاص اإللكترون
تقييم عملية التعليم اإللكتروني.. 4
التنسيق مع عمادة الجودة للتعليم اإللكتروني.. 5
ربــط جميــع وحــدات الكليــة مثــل )وحــدة اإلرشــاد األكاديمــى - وحــدة شــؤون الطالبــى . 6

- وحــدة النشــاط الطالبــى - وحــدة الجــودة - وحــدة األختبــارات ...الــخ( بمســئولى 
الوحــدات وطــالب الكليــة علــى نظــام البــالك بــورد.

إعــداد دورات ألعضــاء هيئــة التدريــس و الطــالب فــي كيفيــة اســتخدام البــالك بــورد . 7
بالتنســيق مــع عمــادة التعلــم االلكترونــي.

إعــداد تقريــر نهايــة كل فصــل دراســي عــن نســبة تفعيــل أعضــاء هيئــة التدريــس . 8
فــي الكليــة للبــالك بــورد.

ارســال أي محتــوي مفيــد )مقــروء او مشــاهد او مســموع( للطــالب عــن طريــق البــالك . 9
بــورد فــي مجــاالت التعليــم و االرشــاد الطالبــي و شــؤون الطــالب و غيرهــا. 

االسم

أ. د. عالء الدين سيوفي
د. سيد احمد محمود

د. عمرو عبد النبي عيسوي
د. طارق احمد المسلمي
د. تغريد سطم النصيري

ايميل التواصل

alaaseufi@ju.edu.sa
sidahmed@ju.edu.sa
qqessawy@ju.edu.sa
tarekahmed@ju.edu.sa
tsnsari@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا

عضّوا 

مهام اللجنة:

عملية أرشفة كاملة لكل ملفات المبتعثين )ورقيا وإلكترونيا(.. 1
إعداد و رفع التقارير بيانات وحالة المبتعثين لذوى االختصاص.. 2
بالجامعــات . 3 للدراســة  للمبتعثيــن  القبــول  علــى خطابــات  الحصــول  فــى  المســاعدة 

عالميــا. المصنفــة 

متابعــة كل مــا يتعلــق باإلبتعــاث والمبتعثيــن مــن : رصــد عــدد المبتعثيــن حاليــا، عــدد . 4
ــتقبال و  ــن، اس ــن الحاليي ــة المبتعثي ــب، حال ــتقبل القري ــى المس ــيبتعثون ف ــن س الذي
دراســة طلبــات االبتعــاث و تقديمهــا لمجالــس األقســام و الكليــة، توجيــه العائديــن مــن 

االبتعــاث، و مســاعدتهم فــى تجهيــز كل مــا يلزمهــم. 

 1- لجنة شؤون المبتعثين :
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االسم

د. حسن علي الجبالي
د. صفوان محمد فريحات

أ. د.  رياض محمد القماطي
د. سمير علي فرج القالل

أ. د. عبدالعزيز أحمد نايل

ايميل التواصل

hagebaly@ju.edu.sa
safwanf@ju.edu.sa

riadhgmati@yahoo.com
saqlala@ju.edu.sa
aanayel@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

مهام اللجنة:

تقديم أنشطة متنوعة و هادفة في مختلف المجاالت.. 1
 تلبيــة احتياجــات المجتمــع الطالبــي للمســاهمة في تأســيس جيل يؤمــن بالعمل والمســؤولية . 2

األجتماعيــة، ويمتلــك القــدرة علــى تنمية ذاتــه ومواهبه. 
المساهمة في تطوير الطلبة سلوكًيا ومعرفًيا ووجدانًيا.. 3
اســتثمار الطاقــة الداخليــة  للطــالب و تطويعهــا إلــى طاقــة ايجابيــة يســتفيد منهــا الطالــب . 4

والمجتمــع.
بث روح التعاون و العمل الجماعي.. 5

2- لجنة النشاط الطالبي و اإلجتماعي

االسم

د. مجدي يوسف الخولي
أ.د. أحمد حسن الغراب
د. محمد جالل العشري

د. مراد الكيالني الجالصي
أ.د. عبد العزيز أحمد نايل

)بما يخص التعلم االليكتروني(

ايميل التواصل

mykholy@ju.edu.sa
aghorab@ju.edu.sa
mashari@ju.edu.sa
mkjelassi@ju.edu.sa
aanayel@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

مهام اللجنة:

تنظيم األنشطة العلمية والثقافية في الكلية ووضع برنامج زمني لتنفيذها.. 1
تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس والتواصــل معهــم إللقــاء محاضــرات ونــدوات علميــة . 2

فــي الكليــة.
وضــع جــدول بدايــة كل فصــل دراســي لسلســلة المحاضــرات العلميــة والثقافيــة . 3

ــة. ــي الكلي ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــن قب ــة م ــة أو العام ــواء المتخصص س
تحفيــز الطــالب لحضــور هــذه الفعاليــات العلميــة الكتســاب العلــم والثقافــة العامــة . 4

واكتســاب فــن اإللقــاء أمــام الجمهــور.
خلق بيئة أكاديمية علمية وحراك علمي داخل الكلية. . 5

3- لجنة النشاط العلمي و الثقافي:
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االسم

د. ناصر فهد الطويل العتيبي
د. عمرو عبد النبي عيسوي

د. عير سيد كامل
د. مصطفي محمد احمد مبارك

د. امينه ابراهيم المران

ايميل التواصل

nfalotaibi@ju.edu.sa
aaessawy@ju.edu.sa
essayed@ju.edu.sa

moustafff@yahoo.com
amaserhani@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

مهام اللجنة:

إعداد قاعدة بيانات للخريجين.. 1
 إعداد قاعدة بيانات عن جهات عمل الخريجين.. 2
عمل ورش عمل و دورات تدريبية لالرتقاء بمستوى الخريجين.. 3
 تغذية موقع الجامعة بمعلومات عن خريجي الجامعة. . 4
دعوة الخريجين لحضور الفعاليات التي تقيمها الجامعة.. 5
 اإلعالن عن برامج الخريجين التي تخدم المجتمع والجامعة.. 6
إعداد استمارة استبيان عن رأي خريجي الكلية والجهات التي يعملون بها .. 7

4- لجنة  الخريجين
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االسم

أ. د. هاني محمد عوض عبد الظاهر
أ. عبداهلل محمد حماد الخالدي

د. محمد محمود السيد المغازي
د. حسان العبيدي محمد 

أ. راكان سعود هداج
أ. احمد راضي الرويلي 

د. نرمين محمد علي موسي

ايميل التواصل

hmdaher@ju.edu.sa
Abdallah_2_1@hotmail.com
mmelmoghazy@ju.edu.sa
haarfaoui@ju.edu.sa

Alhadaj900@hotmail.com
Ahmed1409h@gmail.com
nmmosa@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا
عضًوا 
عضًوا
عضًوا

مهام اللجنة:

ــر . 1 ــة و تويت ــع الكلي ــى موق ــا عل ــة و رفعه ــاطات الكلي ــة نش ــي لكاف ــق اإلعالم التوثي
ومواقــع التواصــل.

األحتفــاظ و توفيــر الوثائــق اإلعالميــة لكافــة أنشــطة الكليــة مــن صــور و أفــالم لعرضها . 2
فــي أيــة فعاليــات و معــارض خاصــة بالكليــة و الجامعــة.

ــام . 3 ــذ الع ــه من ــل ب ــدأ العم ــذي ب ــوم و ال ــة العل ــي لكلي ــم الوثائق ــن الفيل ــاء م االنته
ــي. ــي الماض الدراس

تصميم اإلعالنات و التهنئات لألنشطة المختلفة بالكلية.. 4

5- لجنة اإلعالم و موقع الكلية :

االسم

د. حازم محمد علي مهران
د. ابراهيم بيومي عبد الفريض

د. رياض محمد القماطي
د. شيماء محمد نبيل 
د. رحاب جالل الشرقاوي

ايميل التواصل

hmali@ju.edu.sa
ibabdelfarid@ju.edu.sa
riadhgmati@yahoo.com
Shymaa.nabil@ju.edu.sa
rgelsharkawy@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا

عضًوا  بالفصل الدراسي االول
عضًوا  بالفصل الدراسي الثاني

مهام اللجنة:

حصر األجهزة و األدوات و الكيماويات في جميع األقسام و تكوين  قاعدة بيانات لها.. 1
ــروط . 2 ــة الش ــداد كراس ــات و إع ــزة و األدوات و الكيماوي ــن األجه ــام م ــاج األقس ــر احتي حص

ــة. ــد الكلي ــعادة عمي ــا لس ــام لرفعه ــاء األقس ــا لرؤس ــع به ــا و الرف ــات له والموصف
إجراء الدراسة الفنية لعروض الشركات و استكمال اجراءات الترسية و كذلك االستالم.. 3
مراجعة المواد المستهلكة باستمرار و تأمينها أوال بأول.. 4
التنسيق مع أقسام الطالبات لنقل االحتياجات لمختبراتهن.. 5
اإلشــراف علــى األجهــزة و التجهيــزات و متابعــة أدائهــا و الرفــع بطلبــات الصيانــة لســعادة . 6

رؤســاء األقســام و عميــد الكليــة.
إعداد دليل ألجهزة المتوفرة في الكلية في جميع األقسام.. 7
التأكــد مــن توفيــر أدوات األمــن و الســالمة داخــل المختبــرات و مراجعــة أدائهــا و صالحيتها . 8

دوريا.
إعداد دليل السالمة للمختبرات ووضع اللوحات اإلرشادية للعمل داخلها.. 9
التأكــد مــن التــزام األعضــاء و الطــالب بالعمــل داخــل المختبــرات حســب ارشــادات األمــن . 10

ــالمة . والس

6- لجنة المختبرات و األمن و السالمة:
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االسم

د. مساعد بن سعود الحميمص
ا. د هاني محمد عوض عبد الظاهر

د. شيماء محمد نبيل

االسم

د. مساعد بن سعود الحميمص
مسئول وحدة شؤون الطالب

د. عبير يوسف الحشاش
د. موسي بن عثمان قرموش
د. عبد اهلل مرزوق الهاجوج

ايميل التواصل

mosaed@ju.edu.sa
hmdaher@ju.edu.sa

Shymaa.nabil@ju.edu.sa

ايميل التواصل

mosaed@ju.edu.sa
rkhashab@ju.edu.sa
ahashash@ju.edu.sa

Mogermoush@ju.edu.sa
alhajoj@ju.edu.sa

المنصب

رئيًسا
مقرًرا 
عضًوا

المنصب

رئيسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

مهام اللجنة:

 إعداد النماذج المطلوب تعبئتها من قبل منسقي و رؤساء اللجان و الوحدات. . 1
تجميــع البيانــات و مراجعتهــا وإعــداد اإلحصائيــات و الرســوم البيانيــة الخاصــة بالتقريــر . 2

الســنوي.
إعداد وتنظيم التقرير السنوي للكلية.. 3

مهام اللجنة:

النظــر فــي المخالفــات التــي تحــال للجنــة بهــدف ضبــط ســلوك الطــالب أو الطالبــات داخــل . 1
الجامعة.

العمل على معالجة سلوك الطالب أو الطالبات باألساليب التربوية و تهذيبها.. 2
المحافظة على سرية المعلومات و المخالفات.. 3
اقتــراح عقوبــات تأديبيــة حســب اللوائــح و األنظمــة المعمــول بهــا فــي الجامعــة و الرفــع . 4

بهــا لجهــة االختصــاص.

7- لجنة التقرير السنوي :

8- لجنة التأديب :
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االسم

د. ابراهيم بيومي علي
د. حازم محمد علي مهران

د. فتحي حمدي رياض
د. محمد جالل العشري

د. نرمين محمد علي موسي

االسم

د. اشرف ذكي السيد
د. اسامة احمد مهلل

د. سيد احم ولد بينان
د. حسام روبين القلعاوي
د. محمد سيفي اسرائيل

ايميل التواصل

ibabdelfarid@ju.edu.sa
hmali@ju.edu.sa

Fathyhamdi2008@yahoo.com
mashari@ju.edu.sa
nmmosa@ju.edu.sa

ايميل التواصل

azahmad@ju.edu.sa
asmahale@ju.edu.sa
sabeinane@ju.edu.sa
halqalawi@ju.edu.sa
srailsafii@gmail>com

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

المنصب

رئيًسا
مقرًرا

عضًوا 
عضًوا
عضًوا

مهام اللجنة:

 متابعــة المحاضــرات والــدروس العمليــة بأقســام الكليــة األربعــة )الكيميــاء - األحيــاء - . 1
ــاء(. الرياضيــات - الفيزي

متابعــة المحاضــرات والتماريــن التــي تــدرس لطــالب كليــة العلــوم مــن قبــل أعضــاء هيئــة . 2
تدريــس مــن خــارج الكليــة باالضافــة الــي متابعــة محاضــرات االعــداد العــام الخاصــة بكليــة 

العلوم.
رفــع تقاريــر يوميــة و اســبوعية لســعادة عميــد الكليــة عــن انتظــام العمليــة التعليميــة . 3

فــي كل قســم.

مهام اللجنة:

ــا . 1 ــام و رفعه ــن األقس ــواردة م ــدة ال ــاعات الزائ ــق الس ــي تدقي ــة ف ــام اللجن ــر مه   تنحص
ــد. ــعادة العمي لس

 9-لجنة المتابعة :

 10- لجنة الساعات الزائدة :
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االسم

د. وائل  عبد المجيد عرفة
د. مجدي يوسف الخولي
د. حسان العبيدي محمد

د. مصطفي محمد احمد مبارك
د. فاتن معوض زهو

ايميل التواصل

waarafa@ju.edu.sa
mykholy@ju.edu.sa
haarfaoui@ju.edu.sa
moustafff@yahoo.com

fatinmoawed@yahoo.com

المنصب

رئيًسا
مقرًرا
عضًوا
عضًوا
عضًوا

مهام اللجنة:

اإلعداد للملتقي و المعرض الطالبي. 1
تعريف الطالب بمحاور و أهداف الملتقي و المعرض الطالبي.. 2
وضع آليات لتشجيع الطالب على اإلشتراك.. 3
تجميع المشاركات الطالبية المختلفة بالكلية.. 4
التأكد من انطباق الشروط والضوابط الخاصة بالملتقي علي األعمال المقدمة.. 5
اإلشراف علي تحكيم المشاركات من قبل األقسام العلمية و ترتيبها.. 6
رفع المشاركات الي لجنة الملتقي و المعرض الطالبي بالجامعة.. 7
اإلستعداد و تجهيز و إقامة الملتقي و المعرض الطالبي في الكلية.. 8
التجهيز و اإلشراف علي الملتقي و المعرض الطالبي بالجامعة.. 9

 11-لجنة الملتقي و المعرض الطالبي:



4040



4141



4242



4343
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- مساهمات كلية العلوم في خدمة الجامعة ومنها:

1-وضــع مواصفــات فنيــة لتجهيــزات وتجــارب قســم الفيزيــاء بكليــة العلــوم واآلداب بالقريــات 
ــي( 72943/38/3، 72946/38/3(  ــى التوال ــالت عل ــب المعام ــات حس ــالب والطالب ــطري الط لش

وعمــل الدراســة الفنيــة لعــروض الشــركات والترســية مــن قبــل:
عميد الكلية د. مساعد الحميمص ، د. عادل جاد ، د . عبدالغني قرم ، د.رياض القماطي.

2-وضــع مواصفــات فنيــة لتجهيــزات وتجــارب قســم الفيزيــاء بكليــة العلــوم واآلداب بطبرجل 
لشــطري الطــالب والطالبــات حســب المعامــالت علــى التوالــي ( 72729/38/3، 72940/38/3(، و 

عمــل الدراســة الفنيــة لعــروض الشــركات والترســية وذلــك مــن قبــل:
عميد الكلية د. مساعد الحميمص، د. عادل جاد ، د. عبدالغني قرم، د.رياض القماطي

3- اعــداد كراســة منافســة عامــة شــاملة التجهيــزات والمواصفــات الفنيــة لتجهيــز مختبــرات 
قســم الكيميــاء بكليــة العلــوم واآلداب بالقريــات حســب المعاملــة رقــم 3 /54603/38 ، وذلــك 

بإشــراف  :
عميد الكلية د. مساعد الحميمص  ، د .حازم مهران ، د. محمود كامل.

4- تجهيــز مختبــر الكيميــاء العامــة بكليــة العلــوم واآلداب بطبرجــل حســب المعاملــة رقــم 
3 /61494/38  ، وذلــك مــن قبــل :

عميد الكلية د. مساعد الحميمص ، د. حازم مهران.

5- المســاهمة بشــكل فعــال فــي وضــع تصــور للمختبــر المركــزي بالجامعــة التابــع لعمــادة 
البحــث العلمــي وإعــداد كراســات المنافســات شــاملة الشــروط والمواصفــات الفنيــة لألجهــزة 

، وذلــك مــن قبــل :
ــد  ــل ، أ.د. احم ــز ناي ــل. ، أ.د. عبدالعزي ــود كام ــص ، د . محم ــاعد الحميم ــة د. مس ــد الكلي عمي

ــي. ــم بيوم ــران ، د. ابراهي ــازم مه ــراب ، د.ح غ

6- القيــام بشــكل كامــل بالدراســة الفنيــة لمنافســات المختبــر المركزي والترســية للشــركات 
حســب المعاملــة رقــم  67931/37/3 ، وذلــك مــن قبــل:

ــد  ــل ، أ.د. احم ــز ناي ــل ، أ.د. عبدالعزي ــود كام ــص ، د .محم ــاعد الحميم ــة د. مس ــد الكلي عمي
ــي. ــم بيوم ــران ، د. ابراهي ــازم مه ــراب ، د. ح غ

7- الدراســة الفنيــة لصناديــق األمانــات ) الخزنــات( لكليــات الجامعــة فــي فروعهــا المختلفــة 
والمحالــة مــن ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة فــي المعاملــة رقــم 50563/38/3 

، وذلــك مــن قبــل:
عميد الكلية د. مساعد الحميمص  ، د .حازم مهران. ، د. كمال البرعي.
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8- الدراســة الفنيــة لتأثيــث مختبــرات كليــة العلــوم واالداب بطبرجــل برئاســة عميــد الكلية 
ــاء د موســى عثمــان قرمــوش ورئيــس  ــة رئيــس قســم االحي د.مســاعد الحميمــص وعضوي

قســم الفيزيــاء د زيــاد عــوض الرويلــي وذلــك حســب المعاملــة 90028/38/3

9- الدراســة الفنيــة لتأثيــث مختبــرات كليــة العلــوم واالداب بالقريــات برئاســة عميــد الكليــة 
ــاء د موســى عثمــان قرمــوش ورئيــس  ــة رئيــس قســم االحي د.مســاعد الحميمــص وعضوي

قســم الفيزيــاء د زيــاد عــوض الرويلــي وذلــك حســب المعاملــة 90028/38/3

10- الدراســة الفنيــة لتأثيــث مختبــرات كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالقريــات برئاســة 
عميــد الكليــة د.مســاعد الحميمــص وعضويــة رئيــس قســم االحيــاء د موســى عثمــان 
قرمــوش ورئيــس قســم الفيزيــاء د.زيــاد عــوض الرويلــي وذلك حســب المعاملــة 90028/38/3

11- مســاهمة الكليــة فــي تزويــد وكاالت وعمــادات الجامعــة المختلفــة بأعضــاء هيئــة 
التدريــس مــن الكليــة مفرغــون جزئيــا أو كليــا للعمــل اإلداري لــدى هــذه الــوكاالت والعمادات 

وهــم:

د. أشرف متولي مفرغ جزئيا للعمل اإلداري في عمادة الدراسات العليا.
أ.د. أحمد حسن غراب مفرغ جزئيا للعمل في معهد البحوث والدراسات االستشارية.

ا.د خالد فاروق مفرغ جزئيا للعمل االداري في عمادة البحث العلمي. 
د. عبــد العظيــم معبــد مفــرغ كليــا للعمــل فــي وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث 

العلمــي.
د. محمــد المغــازي كان مفرغــا جزئيــا للعمــل اإلداري فــي مكتــب وكيــل الجامعــة للشــؤون 

التعليميــة ســابقا.
د. صبري النجار مفرغ كليا للتدريس في عمادة السنة التحضيرية.

ــات  ــع كلي ــدة مجم ــعادة عمي ــب س ــي مكت ــل ف ــا للعم ــرغ جزئي ــل مف ــد نبي ــيماء محم د. ش
ــكاكا. ــات بس البن
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- العمداء الذين ساهموا في خدمة الكلية

- الوكيالت الالتي ساهمن في خدمة الكلية

- اعضاء الكلية )الذين/الالتي( يشغلون مناصب على 
مستوي الجامعة

د. طارش بن مسلم الشمري. 1
أ.د. ماهر بن مفضي العنزي                          . 2
د. مساعد بن عامش الشراري                  . 3
د. محمد بن ضحوي العنزي              . 4
د. مساعد بن سعود الحميمص . 5

د. حصة بنت غازي البجيدي.. 1
د. أسماء بنت سليمان المويشير.. 2
د. عبير بنت يوسف الحشاش.. 3

أ.د نجم بن مسفر الحصيني. 1
د. عبد السالم  بن عبدالهادي الخالدي. 2
د. محمد بن ضحوي العنزي. 3
د. أسماء بنت سليمان المويشير . 4
د. هيفاء بنت عبدالعزيز الهذلول . 5
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الفصل الثاني
الشؤون اإلدارية 
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- جدول بأعداد الموظفين اإلداريين بأقسام الكلية لعام1438/1437هـ            

- احصائية بأعداد الموظفين اإلداريين بأقسام الكلية لعام1438/1437هـ

أوًلا:
 الموظفين اإلداريين بأقسام الكلية للعام الجامعي 

1438/1437هـ

الجهة

مكتب سعادة عميد الكلية
إدارة الكلية

قسم الفيزياء
قسم الكيمياء

قسم االحياء
قسم الرياضيات 

اإلجمالي

عدد الموظفين

2
4
0
0
0
0
6
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الجهة

مكتب سعادة وكيلة الكلية
إدارة الكلية

قسم الفيزياء
قسم الكيمياء

قسم االحياء
قسم الرياضيات

االجمالي

عدد الموظفين

2
3
1
1
1
1
9

الموظفات اإلداريات بأقسام الكلية للعام الجامعي 
1438/1437هـ                      

- جدول بأعداد الموظفات اإلداريات بأقسام الكلية لعام1438/1437هـ             

- احصائية بأعداد الموظفات اإلداريات بأقسام الكلية لعام1438/1437هـ
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ثانًيا:

التصنيف

إداريين
فنيين

اإلجمالي

ذكور

6
12
18

إناث

9
9
18

األجمالي

15
21
36

الموظفين و الموظفات الكلية وتصنيفهم  للعام 
الجامعي  1438/1437هـ

- جــدول بأعــداد الموظفيــن و الموظفــات بالكليــة وتصنيفهــم  لعــام 
1438/1437هـــ

ــام  ــم  لع ــة وتصنيفه ــات بالكلي ــن و الموظف ــداد الموظفي ــة بأع - إحصائي
1438/1437هـ
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التصنيف

بكالوريوس
ثانوية عامة

كفاءة متوسطة
اإلجمالي

ذكور

13
6
0
19

إناث

13
4
1
18

األجمالي

26
10
1
37

ثالًثا:
الموظفين والموظفات الكلية حسب المؤهل للعام 

الجامعي 1438/1437هـ

ــام  ــل لع ــب المؤه ــة حس ــات بالكلي ــن والموظف ــداد الموظفي ــدول بأع - ج
1438/1437هـــ

- إحصائيــة بأعــداد الموظفيــن والموظفــات بالكليــة حســب المؤهــل لعــام 
1438/1437هـ
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رابًعا:

التصنيف

وكالة الجامعة للجودة والتطوير
معهد اإلدارة العامة

إجمالي عدد المتدربين

عدد المستفيدين

4
4
8

تدريب الموظفين اإلداريين بكلية العلوم للعام الجامعي 
1438/1437هـ

- جدول بتدريب الموظفين اإلداريين بكلية العلوم لعام1438/1437هـ

- إحصائية بتدريب الموظفين اإلداريين بكلية العلوم لعام1438/1437هـ
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التصنيف

وكالة الجامعة للجودة والتطوير
وحدة تقنية المعلومات

معهد اإلدارة العامة
إجمالي عدد المتدربات

عدد المستفيدين

6
7
4
17

تدريب الموظفات اإلداريات بالكلية العلوم للعام الجامعي 
1438/1437هـ              

- جدول بتدريب الموظفات اإلداريات بكلية العلوم لعام1438/1437هـ

- إحصائية بتدريب الموظفات اإلداريات بكلية العلوم لعام1438/1437هـ



55

الفئة 
المستهدفة

االداريين

االداريات

الفنيات

اسم
 الدورة

مهارات البحث عن وظيفة
مهارات التسويق اإللكتروني

مهارات البيع

معالجة النصوص
مهارات التعامل مع الرؤساء
سلوكيات الوظيفة العامة

مهارات تقويم أداء العاملين
فن بناء الفريق والعمل الجماعي

القيادة الفعالة واإلدارة اإلستراتيجية

القيادة الفعالة واالدارة االستراتيجية
فن بناء الفريق والعمل الجماعي

ادارة الوقت وضغوط العمل
اساسيات الجودة في العمل اإلداري

مهارات تقويم اداء العاملين

التدريب على نظام التعامالت 
االلكترونية تيسير

االتصال الفعال في العمل
مهارات التعامل مع المستفيدين

حل المشكالت واتخاذ القرارات

التقنيات التطبيقية و التجارب 
االساسية لمختبرات الكلية
تدريب فنيات المعامل على

 االجهزة و التحضير
الزجاجيات في مختبرات العلوم

الجهة

الجامعة السعودية 
اإللكترونية

معهد اإلدارة العامة

وكالة  الجامعة للتطوير 
والجودة

وكالة الجامعة للجودة 
والتطوير

وحدة تقنية
 المعلومات

معهد 
اإلدارة العامة

كلية العلوم 
جامعة الجوف

التاريخ

15/11/1437هـ
15/11/1437هـ
15/11/1437هـ

21/04/1437هـ
12/05/1437هـ
12/3/1437 هـ

25/07/1437هـ
19/06/1437هـ
20/05/1437هـ

20/05/1437هـ
19/06/1437هـ
27/04/1437هـ
11/2/1437هـ

25/07/1437هـ

شوال 1436هـ

16/5/1437هـ
15/8/1437هـ
15/8/1437هـ

20/2/1438هـ

17/6/1438هـ

27/7/1438هـ

عدد 
المستهدفين

 
1
 

 
1
 

 
1
 

6

7

3

9

خامًسا:

- جدول بالدورات التدريبية للهيئة اإلدارية للعام الجامعي1438/1437هـ

الدورات التدريبية للهيئة اإلدارية للعام 
الجامعي1438/1437هـ
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سادًسا:

االجتماعات و المجالس

- إجمالي معامالت الصادر و الوارد للعام الجامعي1438/1437هـ

- اجتماعــات المجالــس و اللجــان المنعقــدة داخــل 
الكليــة خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ

النوع

صادر عام
وارد عام

المستلم والمحال
قرار إداري داخلي

 
اإلجمالي

البيان

المجالس

اللجان

الجهة المسئولة

مجلس الكلية
قسم الرياضيات
قسم الكيمياء
قسم الفيزياء
قسم األحياء

لجنة تعيين المعيدين والمحاضرين
وحدة االختبارات

وحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي
وحدة شؤون الطالب

وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
لجنة التأديب

وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
لجنة المختبرات واألمن والسالمة

لجنة األنشطة الطالبية

العدد

280
1368
4880
18

6546

العدد

24
13
12
14
13

1
5
4
1
3
4
5
6
3

سابًعا: 
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- االجتماعات و المجالس

- اجتماعــات المجالــس و اللجــان المنعقــدة خــارج الكليــة خــالل العــام الجامعــي 
1438/1437هـ

البيان

المجالس

اللجان 
الدائمة

اللجان 
المؤقتة

الجهة
 المسئولة

مجلس الجامعة
مجلس كلية الهندسة

مجلس كلية العلوم و األداب بالقريات
مجلس كلية العلوم و األداب بطبرجل

لجنة الشراء المباشر
لجنة المختبرات و المعامل

لجنة المشكالت الطالبية األكاديمية
لجنة األخالقيات الحيوية

لجنة المؤتمرات و الندوات
لجنة الخطط و المقررات و التأهيل لالعتماد
لجنة مكافآت التميز ألعضاء هيئة التدريس

لجنة االجتماع التشاوري للعمداء
اللجنة العليا للتعاقد

لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية
 لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية

لجنة االختبارات المركزية لمجمع كليات البنات بسكاكا
لجنة المختبرات المركزية لمجمع كليات البنات بسكاكا

نوع طبيعة المشاركة من
عميد كلية

 العلوم
وكيلة كلية

 العلوم
العدد

 

6
10
14
17

12
5
6
7
4
4
1

6
16
1

1
1

عضو
عضو
عضو
عضو

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عضو
عضو
عضو

عضو
عضو
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الفصل الثالث
الشؤون  التعليمية
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شؤون طالباوًلا: 

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

األقسام

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

الفصل الدراسي األول

600
678

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

الفصل الدراسي الثاني

682
707

العام الجامعي 1437/1438هـ
فصل اول            فصل ثاني   

- إجمالي أعداد الطالب و الطالبات للعام الجامعي 1438/1437هـ

- جــدول بأعــداد طــالب و طالبــات الكليــة المنتظميــن حســب التخصــص للعــام 
1438/1437هـــ   الجامعــي 

184
121
97
153
96
193
223
211

1278

220
116
113
160
111
193
238
238

1389 االجمالي
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ــام  ــص للع ــب التخص ــن حس ــة المنتظمي ــات الكلي ــالب و طالب ــداد ط ــة بأع - إحصائي
1438/1437هـــ ــي  الجامع

الرياضيات الفيزياء الكيمياء األحياء
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األقسام

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

 العام الجامعي
1436/1435هـ

العام الجامعي
1437/1436هـ

العام الجامعي 
1438/1437هـ

فصل
اول         

فصل
اول         

فصل
اول         

فصل
ثاني         

فصل
ثاني         

فصل
ثاني         

- جدول تطور أعداد طالب و طالبات الكلية المنتظمين خالل السنوات الثالث الماضية   .            

- احصائية تطور أعداد طالب و طالبات الكلية المنتظمين خالل السنوات الثالث الماضية                

185
42
52
74
67
133
295
289

1134

191
69
59
113
46
114
229
135

956

184
121
97
153
96
193
223
211

1278

199
73
60
109
57
101
289
153

1041

172
57
51
122
48
134
200
156

940

220
116
113
160
111
193
238
238

1389 االجمالي
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- جدول بأعداد طالب و طالبات الكلية الخرجين للعام الجامعي1438/1437هـ  .

- احصائية بأعداد طالب و طالبات الكلية الخرجين للعام الجامعي1438/1437هـ

األقسام

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

العام الجامعي 1437-1438هـ
فصل اول            فصل ثاني   

19
1
3
9
7
7
40
17

103

45
13
4
16
3
18
34
26

159 االجمالي

الرياضيات الفيزياء الكيمياء أحياء
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األقسام

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

العام الجامعي 
1436/1435هـ

العام الجامعي
1437/1436هـ

العام الجامعي 
1437-1438هـ

فصل
اول         

فصل
اول         

فصل
اول         

فصل
ثاني         

فصل
ثاني         

فصل
ثاني         

- جدول تطور أعداد طالب و طالبات الكلية الخريجين خالل السنوات الثالث الماضية

- إحصائيــة بأعــداد الطــالب و الطالبــات المنتظميــن و الخريجيــن خــالل الســنوات الثالثــة 
الماضيــة

18
4
11
12
10
12
29
5

101

18
3
3
5
7
5
52
23

116

19
1
3
9
7
7
40
17

159

15
7
13
23
10
21
32
8

129

27
12
7
12
6
18
61
18

161

45
13
4
16
3
18
34
26

103 االجمالي
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مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ

القسم   /   قسم الفيزياء

عنوان
 مشروع التخرج

المقارنة بين أجهزة التصوير 
الطبي المختلفة

دراسة الخصائص االلكترونية 
لمادة الجرافين في حدود الناوية

فيزياء الليزر وتطبيقاتها

مصادم الهادرون الكبير وأهم 
تطبيقاته

حساب معامل التوهين الكتلي 
-العدد الذري الفعال- الكثافة 

االلكترونية الفعالة للماء

دراسة دورة التبريد البخارية ذات 
السلسلة التكاملية

تقنية االلياف البصرية في 
االتصاالت ووسائل الحماية من 

االختراق

المشرف 
علي المشروع

د. محمد ضحوي العنزي

أ.  متعبة الصقري

أ. منال الرويلي

أ. أمل الرويلي

د. كريمة أحمد

د. سماح عيسي

أ.رحاب العوض

أسماء الطالب

نايف نواف الشمري

وفاء المشويخي
لطيفة الرويلي
عايشة الشراري

والء  عبد الهادي الحواس
مها داغش

سالمة العنزي

ريم فاهد الرويلي
اشراق فهد السرحاني

اشواق عيد
في مثقال
امل حمدان

نعيمة السليمان

براءة الجبر
سارة عبد الرزاق

بيان احمد
اثير خالد

سلمى سالم
اماني علي
امل مبارك

عفاف الحبيب
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مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ

القسم   /  قسم الكيمياء

عنوان
 مشروع التخرج

Determination of 
potassium element in 

agricultural soil

Fundamental concepts 
of Nanoscience and 
Nanotechnology

Macrolids Applications

Coumarin, Derivatives and 
Appplications

Synthesis and 
applications of Indole 

derivatives

Synthesis and
 pharmacological activity 

of Imidazoles

Fluroquinolone, 
synthesis and biological 

applications

Coumarin Derivatives and 
biological applications

المشرف 
علي المشروع

د. محمود محمد كامل 
أبوبكر

د. عمرو محمد السيد نصار

د. نسرين محمود مرسي

أسماء الطالب

عبد السالم سوير

فيصل نواف الرويلي

أبرار نافع الشمري
هند سليم الشراري

نورة خالد محمود
فريحة شبيب الرويلي

اخالص أحمد عيد الرويلي
أثمار أحمد الرويلي

هدى إبراهيم الجدوع

فرح بدر المخلف
فاطمة خلف الجباب

هند بشير محمد
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القسم   /  قسم الكيمياء

عنوان
 مشروع التخرج

SYNTHESIS OF PYRIDONE 
AND PYRIDINETHIOE 

DERIVATIVES

Synthesis and 
biological activity of 

some pyridopyrimidine 
,thiadiazolo pyrimidine 

derivatives

Synthesis and biological 
evaluation of some 

pyrimidine pyrido thiazine 
and thiazolo derivatives

New Synthesis of pyrazole 
derivatives

Synthesis of naphtha 
heterocyclic compounds

Benefits of carob

Anise as a natural 
antioxidant

Licorice plant

أضرار السيول وكيفية التعامل 
معها واالستفادة منها

المشرف 
علي المشروع

د. نادية على أحمد الكنزى

د. مرفت عبدالعزيز الشريف

د. أميرة عاطف محمود

أسماء الطالب

شرى ناصر العرجان
تمام ضافي الرويلي

اسالم رثوع الكويكبي

بيان مسعد البلوى
غدير مطيع البلوى

جواهر فرحان الرويلي

علية طحطر الشراري

عائشة رحيل البلوى

بشاير محمد الشمري

سعدية على محمود

طيف محمد الرويلي
مالك صالح

عهود خلف الشمري

حال زايد
هناء ماهل الشمري

عهد فارس الرويلي

مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ
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القسم   /  قسم األحياء

عنوان
 مشروع التخرج

بعًضا من االمراض الوراثية 
المنتشرة في العالم.

معالجة السرطان بتقنية النانو

 Myeloprotective effect
 of Phoenix dactylofera
 in cyclophosphamide

 induced murine model of
Myelosuppression

معدالت النمو الخضري لبعض 
أصناف الزيتون خالل شهري 

أكتوبر ونوفمبر

أثر التلقيح الذاتي و الخلطي 
على نسبة العقد في صنف 
مانزانيال في أشجار الزيتون

عزل فطريات ذات نشاط تضادي 
من التربة الزراعية لمقاومة 

فطريات ممرضة للنبات

تواجد فطريات ممرضة داخل 
عبوات قطرات العيون أثناء فترة 

االستخدام

بحيرة دومة الجندل: نشأتها 
وخصائص مياهها

أمراض الزيتون البكتيرية

المشرف 
علي المشروع

د. موسي قرموش

د. عبد السالم الخالدي

د. عبد اهلل الهاجوج

أ.د. هاني محمد عوض عبد 
الظاهر

أ.د. صالح أحمد رابح

أسماء الطالب

  وليد بن عبدالغني الصبحي
  وليد بن خالد بن مسلم الشمري

فيصل منصور السالم
عبد المجيد خلف الحمود

فرحان بن عبيداهلل الشمري
سلطان بن سعود الرويلي

محمد سوير الحربى
أحمد سليمان الرشيدى

  حسين بن عايش بوحسن
  عبداللطيف بن محمود الجهني

عبدالرحمن صالح العنزي
خالد مرشد هاطل الشراري

إبراهيم بن رمضان البوحسن
محمد بن جعفر الصالح
عواد بن سهو السهو

محمد بن مشعل المطيري
مصطفى بن محمد العلي

بدر بن خطار العنزي
أنس بن محمد الخالدي

 
ماجد بن محمد المقبل
وائل بن مناور الرشيدي

مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ
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القسم   /  قسم األحياء

عنوان
 مشروع التخرج

تأثير بعض العوامل علي وضع 
البيض في البعوض المنتشر 

بمنطقة سكاكا - الجوف.

تأثير الحرارة على وضع البيض 
فى البعوض

تأثير إضافة التركيزات المختلفة 
من تفل الزيتون إلي العليقة 

الغذائية علي نمو أفراخ الدجاج

تأثير تفلة الزيتون كبديل 
غذائي على نمو وتركيب الجسم 

ألسماك الجوبي

المكافحة المتكاملة لآلفات 
ومفهوم المكافحة البيولوجية

)استراتيجية المستقبل(

الحشرات واالفات التي تؤثر علي 
االنسان والحيوانات في بعض 

مدن منطقة الجوف

الخاليا الجذعية وتطبيقاتها في 
عالج االمراض المختلفة

مضادات االكسدة

تطبيقات التكنولوجيا النانوية 
في عالج االورام

نحل العسل

سوسة النخيل

المشرف 
علي المشروع

أ.د. عالء الدين سيوفي

د. كمال البرعي

د. مجدي الخولي

د. صبري النجار

د. محمد محمود المغازى

أسماء الطالب

سلطان بن غضيان الحازمي
سامي بن دبيان الشمري

يوسف بن عيسى أبوعيفه
راكان بن صالح الشمري

أحمد بن عبدالهادي الهاجوج

فواز بن مخلف الدغماني
موفق بن نائب الشمري

عبدالرحمن بن عبدالعزيز عواد

عبدالواحد بن مفلح الشراري
عبدالرحمن بن محمود الشراري

عواد بن عوض الرشيدي
محمد بن سعود الرشيدي
محمد بن فواد الصبحي

عبداالله بن عواد الجهني

نايف بن عبد الهادي الشمري

سعد بن عزيز بن عبيد الشمري

سامي بن عشيش الصبحي
عبدالرحمن بن احمد الصبحي
عبدالمجيد بن حامد الصبحي

محمد بن عامر الجهني

مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ
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القسم   /  قسم األحياء

عنوان
 مشروع التخرج

قواقع المياه العذبة في المملكة 
العربية السعودية

المالريا في المملكة العربية 
السعودية

التركيب الفلوري لمجتمعات 
الحشائش بمزارع النخيل في 

سكاكا

المعالجة الحيوية للملوثات 
البيئية

التغيرات االيضية لبعض النباتات 
باستخدام التحليل متعدد 

العوامل.

إزالة التأثير السلبي للملوحة 
على إنبات البذور ونمو البادرات 
باستخدام بعض المستخلصات 

النباتية )بحث مقالي(

تأثير مستخلص الزيتون علي 
ملوحة الماء المستخدم في 

إنبات نباتي القمح والذرة

تأثير مضادات األكسدة على 
اإلجهاد فى النبات

دراسة أولية لبعض االحياء 
المجهرية في بحيرة دومة 

الجندل

دراسة أولية للتنوع البكتيري 
في بحيرة دومة الجندل

المشرف 
علي المشروع

د. ياسر دسوقي عبد 
المقصود دار

د. نصر جمعه

د. إبراهيم بيومي

د. اسامة مهلل

د. بن عمر شبه

أسماء الطالب

محمد بن زين بن منصور النخلي
مروان بن سعد الجهني

مهند بن صالح األشجعي
عبدالرحمن بن دخيل اهلل 

الجهني

مفلح بن حميد الرشيدي
عبدالرحمن بن علي البذالي

زياد بن رجاء العرجان

طارق بن حمدان الصبحي
ماجد بن عبداهلل الصبحي
مشعل بن سعد الصبحي

فايز بن عواض المطيري
عمر بن ثاكب الرويلي

محمد بن عاشق الشمري

عبد العزيز بن عبد اهلل الشراري
سلمان بن محمد الرويلي

مناع بن عويضه الرويلي
حميدان بن فهد الشمري

زياد دخيل الجهنى
محمد صالح السحيم

إبراهيم بن حامد بن عبداهلل 
السالم

شهاب بن خليف بن فياض 
الخليف

عبد الكريم مرشد الشراري
نواف بن مفلح الشمري

جميل بن عايد بن عزر الذبياني

مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ
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القسم   /  قسم األحياء

عنوان
 مشروع التخرج

تأثير مشروبات الطاقة علي االنسان

 Benefits of Punica
granatum fruits for health

الفعالية التثبيطية لمستخلص 
نبات الصبر Aloe  vera لبكتيريا  

Pseudomonas aeruginosa

تطبيقات تقنية النانو في الطب
 والزراعة

عزل بعض أنواع من البكتريا التي  
لها القدرة على عزل الفينول

النشاط التضادي لبكتيريا 
المنعزلة من ريزوسفير نبات 

البرسيم نحو بعض الفطريات 
المتواجدة في نفس المكان

اضطرابات الغده الدرقية
 اسبابها و مضاعفاتها

الحبق و استخداماته الطبية

تقدير المركبات العضوية في نبات 
Ziziphus spina-christi السدر

تأثير البالستيك ومشتقاته ) الذي 
يصعب االستغناء عنه( والخطر 

السرطاني الناتج منه

أسباب انتشار جرثومة المعدة 
وطرق الوقاية منها

استخدام منتجات الحشرات 
كمصدر محتمل في الطب البديل

سوسة النخيل الحمراء وتأثيرها 
علي المحاصيل الزراعية

المشرف 
علي المشروع

د. حسن الجبالي

د. سالم الشراري

د. تغريد سطم عبيكة

د. شيماء محمد نبيل

د. شريفه حامد احمد

د. غالية سطام النصيري

د. فاتن معوض

د. فاطمة حسين جالل

أسماء الطالب

مساعد بن عزيز بن غنام العنزي
سالمة بن عناد بن كاتب الشمري
فهد بن حامد بن نقاء المطيري

فارس عودة عواد العنزي
محمد عبد الحميد محمد النخلي

جميلة مقبل الشراري

مريم عبد العزيز العنزي
ابتسام عطاهلل العنزي

شيهانة الجهني
نجود الرويلي

مالك إبراهيم الجبير
مرام إبراهيم الجبير
اشواق مداهلل الشراري

نهال ابو العال سيد عبد الرحيم

بدور  فرج الحازمي

نورة خالد النور
وئام جدعان الجديع

جيهان عبدالعزيز السرحاني
هديل مطيع البلوي

عائشة متروك الرويلي
نوف ضامي الشراري

سالي سليمان الفهيقي
وصال عسكر السبيلة

أشواق بنت جازم عقاب الرويلي

عابدة بنت عبد اهلل الريس
أكابر بنت عنتر الجوفي

مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ
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القسم   /  قسم األحياء

عنوان
 مشروع التخرج

تأثير استخدام فطر 
 Trichoderma harzianum

كمسمد حيوي على نمو بادرات 
الطماطم

فاعلية المستخلصات الكحولية 
لبعض النباتات ضد الفطرين

 Fusarium oxysporum,
Alternaria alternata

الوعي لدى طالبات جامعة الجوف 
حول مواضيع الصحة االنجابية

الوعي لدى األمهات الحوامل عن 
العناية اثناء فترة الحمل في مدينة 

دومة الجندل منطقة الجوف

التأثير الوقائي والعالجي لقشر 
الرمان

األمراض الوراثية أنواعها وطرق 
الوقاية منها

دراسات تصنيفية لبعض أنواع 
األسماك في المملكة العربية 

السعودية

دراسات مورفومترية وعددية 
لبعض أنواع األسماك في المنطقة

طريقة تجميع حبوب لقاح الزيتون 
وتحضير العينات لتحديد الخصوبة

تأثير االجهاد الملحي على 
الكربوهيدرات بالنبات

المشرف 
علي المشروع

د. أمينه المران

 

د. مرفت احمد بخيت

د. نرمين موسى

د. منى صابر عزب

د. مريم عالش

أسماء الطالب

شذى عبد الحكيم الخليف
روابي مرعي المشاري

منار خالد الرويلي

بشرى عويد

1- مارية حمود الحسن
2- هال محمد الشراري

أميرة مشهور

ريم قنيفد
بشاير جديع

عواطف بدر الشمري
فكر حميدي الشمري

نور أحمد المصوف
وفاء عبد اهلل الفهيقي

منار فارس

نبراس طعيسان
هانية عقيل

مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ
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الفصل الصيفي

- بيــان بالمقــررات الدراســية و أعــداد الطــالب و الطالبــات فــي الفصــل الصيفــي للعــام الجامعــي 1437-
1438هـ .

شطر الطالب

ــا  ــي 1438/1437هـــ، مم ــام الدراس ــي للع ــل الصيف ــي الفص ــررات ف ــة مق ــا لدراس ــول 729 طالًب ــم قب ت
تنطبــق عليهــم معاييــر الدراســة فــي الفصــل الصيفــي.  فــي أقســام الكليــة األربعــة.  كان لقســم 
الرياضيــات النصيــب األكبــر مــن عــدد الطالب المســجلين لمقــررات: الرياضيــات  )31(، حســاب التفاضل و 
التكامــل-2 )23(، حســاب التفاضــل و التكامــل-3 )32(، رياضيــات تطبيقية للمهندســين )26(، حســاب 
ــا  ــي التبولوجي ــة ف ــي )25(، مقدم ــل الحقيق ــة )27(، التحلي ــرق العددي ــل )20(، الط ــل و التكام التفاض
)20(، مقدمــة فــي البرمجــة الرياضيــة )20(، مقدمــة فــي الهندســة التفاضليــة )18(، التحليــل المركــب 
)20(، االحتمــاالت و اإلحصــاء للتعليــم الهندســي )37(، و مبــادئ اإلحصــاء و اإلحتمــال-2 )60(، بمجمــوع 
ــا، منهــم: 25 فــي مقــرر األحيــاء الدقيقــة، 17 فــي  ــا، يليــه قســم األحيــاء بمجمــوع 187 طالًب 359 طالًب
مقــرر المفصليــات الطبيــة و االقتصاديــة، 32 فــي مقــرر التشــريح المقــارن، 34 فــي مقــرر علــم األجنــة، 
ــا المملكــة العربيــة الســعودية، 18 فــي مقــرر علــم المناعــة، 21 فــي مقــرر البيئــة و  15 فــي مقــرر فون
ســلوك الحيــوان، و 25 فــي مقــرر فيروســات ممرضــة،  ثــم قســم الكيميــاء بمجمــوع 101 طالًبــا، منهــم: 
ــي  ــة، و 15 ف ــاء عضوي ــرر كيمي ــي مق ــة، 21 ف ــاء عام ــرر كيمي ــي مق ــة، 30 ف ــاء عام ــرر كيمي ــي مق 35 ف
مقــرر مبــادئ اإلحصــاء و االحتمــال )1كيميــاء حيويــة عامــة(، بينمــا اســتقبل قســم الفيزيــاء أقــل عــدد 
ــرر  ــي مق ــة-1، و 14 ف ــاء عام ــرر فيزي ــي مق ــة-1، 38 ف ــاء عام ــرر فيزي ــي مق ــم: 45 ف ــالب )97(، منه للط

ــية-2. كهرومغناطيس

شطر الطالب

الشعبة

419
453
415
425
399
35

389
391
421
393
397
29
406

المقرر

MATH 100
MATH 102
MATH 201
MATH 302
MATH231
MATH254
MATH283
MATH373
MATH456
MATH475
MATH485
STAT 325
STAT101

القسم / الرياضيات

اسم المقرر

 الرياضيات
 حساب التفاضل والتكامل 2-
 حساب التفاضل والتكامل )3(

 رياضيات تطبيقية للمهندسين
 حساب التفاضل والتكامل

 الطرق العددية
 التحليل الحقيقي

 مقدمة في التبولوجيا
 مقدمة في البرمجة الرياضية

 مقدمة في الهندسة التفاضلية
 التحليل المركب

 االحتماالت واإلحصاء للتعليم الهندسي
 مبادئ االحصاء واالحتمال )1(

13

المسجلين

31
23
32
26
20
27
25
20
20
18
20
37
60

359
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الشعبة

312
452
315
337

الشعبة

325
339
346
342
350
344
348
324

الشعبة

382
428
386

المقرر

CHEM101
CHEM101
CHEM 113
BCH 101

المقرر

BIOL 221
BIOL 346
BIOL 442
BIOL 445
BIOL 447
BIOL 451
BIOL 456
MIC 311

المجموع

المقرر

PHYS101
PHYS101
PHYS323

القسم / الفيزياء

القسم / األحياء

القسم / الكيمياء

اسم المقرر

 كيمياء عامة
 كيمياء عامة

 كيمياء عضوية
 كيمياء حيوية عامة

4

اسم المقرر

 علم األحياء الدقيقة
 المفصليات الطبية و االقتصادية

 التشريح المقارن
 علم األجنة

 فونا المملكة العربية السعودية
 علم المناعة

 البيئة وسلوك الحيوان
 فيروسات ممرضة

8

28

اسم المقرر

 فيزياء عامة )1(
 فيزياء عامة )1(

 كهرومغناطيسية )2(
3

المسجلين

35
30
21
15
101

المسجلين

25
17
32
34
15
18
21
25
187

744

المسجلين

45
38
14
97
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شطر الطالبات

ــا  ــي 1438/1437هـــ، مم ــام الدراس ــي للع ــل الصيف ــي الفص ــررات ف ــة مق ــة لدراس ــول 451 طالب ــم قب ت
تنطبــق عليهــن معاييــر الدراســة فــي الفصــل الصيفــي.  فــي أقســام الكليــة األربعــة.  كان لقســم 
الفيزيــاء النصيــب األكبــر مــن عــدد الطالبــات المســجالت لمقــررات:  فيزيــاء عامــة - 1 )54 طالبــة(، 
فيزيــاء عامــة - 1 )23 طالبــة(، و فيزيــاء عامــة - 2 )49 طالبــة(، بمجمــوع 126 طالبــة، يليــه قســم األحيــاء 
ــة،  ــة الجزيئي ــرر الوراث ــي مق ــوان، 18 ف ــاء الحي ــف أعض ــرر وظائ ــي مق ــن: 20 ف ــة، منه ــوع 124 طالب بمجم
23 فــي مقــرر النباتــات االقتصاديــة، 21 فــي مقــرر التشــريح المقــارن، 22 فــي مقــرر علــم المناعــة، و 20 
فــي مقــرر البيئــة و ســلوك الحيــوان، ثــم قســم الرياضيــات بمجمــوع 119 طالبــة، منهــن: 28 فــي مقــرر 
الرياضيــات، 21 فــي مقــرر حســاب التفاضــل و التكامــل، 10 فــي مقــرر التحليــل العــددي، و 60 فــي مقــرر 
مبــادئ اإلحصــاء و االحتمــال )1(، بينمــا اســتقبل قســم الكيميــاء أقــل عــدد للطالبــات )82(، منهــن: 24 
فــي مقــرر المنتجــات الطبيعيــة، 32 فــي مقــرر ميكانيكيــة التفاعــالت العضويــة، و 26 فــي مقــرر علــم 

الســموم.
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شطر الطالبات

الشعبة

213
195
199
203

الشعبة

180
215
183

الشعبة

165
170
167
174
172
176

الشعبة

205
207
208

المقرر

MATH 100
MATH231
MATH253
STAT101

المقرر

PHYS101
PHYS101
PHYS102

المقرر

BIOL 347
BIOL 401
BIOL 436
BIOL 442
BIOL 451
BIOL 456

المقرر

CHEM 440
CHEM 441
CHEM 455

المجموع

القسم / الرياضيات

القسم / الفيزياء

القسم / األحياء

القسم / الكيمياء

اسم المقرر

الرياضيات
حساب التفاضل والتكامل

التحليل العددي
مبادئ االحصاء واالحتمال )1(

4

اسم المقرر

فيزياء عامة )1(
فيزياء عامة )1(
فيزياء عامة )2(

3

اسم المقرر

وظائف اعضاء الحيوان
الوراثة الجزيئية

النباتات االقتصادية
التشريح المقارن

علم المناعة
البيئة وسلوك الحيوان

3

اسم المقرر

المنتجات الطبيعية
ميكانيكية التفاعالت العضوية

علم السموم
3

16

المسجلين

28
21
10
60
119

المسجلين

54
23
49
126

المسجلين

20
18
23
21
22
20
124

المسجلين

24
32
26
82

451
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- نتائج أقسام كلية العلوم للعام الجامعي 1438 / 1437 هـ

قسم الفيزياء  /  اوال: الفصل الدراسي االول 

للعــام  االول  الدراســي  للفصــل  الفيزيــاء  لقســم  الطالبيــة  بالحــاالت  جــدول   -
1438/1437هـــ الجامعــي 

- إحصائيــة بالحــاالت الطالبيــة لقســم الفيزيــاء للفصــل الدراســي األول للعــام 
1438/1437هـــ ــي  الجامع

االجمالي

عدد النجاح
عدد الرسوب

عدد االنسحاب
عدد الحرمان
عدد الغياب

عدد حاالت الغش
الطالب الزائرون

شطر الطالب

505
111
74
14
16
0
0

شطر الطالبات

531
77
26
7
3
0
0
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- جــدول بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم الفيزيــاء للفصــل الدراســي االول للعــام 
ــي 1438/1437هـ الجامع

- إحصائيــة بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم الفيزيــاء للفصــل الدراســي االول للعــام 
الجامعي 1438/1437هـ

النتائج

  A+
A 

  B+
B

  C+
C

  D+
D
F

شطر الطالب

34
38
50
59
60
75
63
126
111

شطر الطالبات

89
62
56
62
63
65
50
84
77
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- نتائج أقسام كلية العلوم للعام الجامعي 1438 / 1437 هـ

قسم الفيزياء  / ثانيًا: الفصل الدراسي  الثاني 

االجمالي

عدد النجاح
عدد الرسوب

عدد االنسحاب
عدد الحرمان
عدد الغياب

عدد حاالت الغش
الطالب الزائرون

شطر الطالب

347
184
75
0
17
0
1

شطر الطالبات

387
185
42
7
4
0
0

- جــدول بالحــاالت الطالبيــة لقســم الفيزيــاء للفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
1438/1437هـــ ــي  الجامع

- إحصائيــة بالحــاالت الطالبيــة لقســم الفيزيــاء للفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
الجامعــي 1438/1437هـــ



79

النتائج

  A+
A 

  B+
B

  C+
C

  D+
D
F

شطر الطالب

13
15
19
28
45
53
68
106
184

شطر الطالبات

81
38
26
37
29
34
29
113
185

-جــدول بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم الفيزيــاء للفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
1438/1437هـ الجامعي 

ــي  ــي الثان ــل الدراس ــاء للفص ــم الفيزي ــات  قس ــالب و طالب ــج ط ــة بنتائ -إحصائي
ــي 1438/1437هـــ ــام الجامع للع
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قسم الكيمياء / اوال: الفصل الدراسي االول 

االجمالي

عدد النجاح
عدد الرسوب

عدد االنسحاب
عدد الحرمان
عدد الغياب

عدد حاالت الغش
الطالب الزائرون

شطر الطالب

183
29
13
3
2
0
0

شطر الطالبات

654
111
42
5
10
1
0

- جــدول بالحــاالت الطالبيــة لقســم الكيميــاء للفصــل الدراســي األول للعــام 
1438/1437هـــ الجامعــي 

ــام  ــي األول للع ــل الدراس ــاء للفص ــم الكيمي ــة لقس ــاالت الطالبي ــة بالح - إحصائي
الجامعــي 1438/1437هـــ
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النتائج

  A+
A 

  B+
B

  C+
C

  D+
D
F

شطر الطالب

11
15
10
25
27
25
26
44
29

شطر الطالبات

107
50
59
73
75
69
70
151
111

- جــدول بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم الكيميــاء للفصــل الدراســي األول  للعــام 
الجامعــي 1438/1437هـ

- إحصائيــة بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم الكيميــاء للفصــل الدراســي األول 
ــي 1438/1437هـــ الجامع ــام  للع
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قسم الكيمياء / ثانيًا : الفصل الدراسي الثاني

االجمالي

عدد النجاح
عدد الرسوب

عدد االنسحاب
عدد الحرمان
عدد الغياب

عدد حاالت الغش
الطالب الزائرون

شطر الطالب

193
37
3
2
4
0
0

شطر الطالبات

126
56
52
11
7
0
0

ــام  ــي للع ــي الثان ــل الدراس ــاء للفص ــم الكيمي ــة لقس ــاالت الطالبي ــدول بالح - ج
الجامعــي 1438/1437هـــ

- إحصائيــة بالحــاالت الطالبيــة لقســم الكيميــاء للفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
الجامعــي 1438/1437هـ
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النتائج

  A+
A 

  B+
B

  C+
C

  D+
D
F

شطر الطالب

18
16
23
23
26
22
22
43
37

شطر الطالبات

128
84
85
86
68
69
81
161
152

- جــدول بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم الكيميــاء للفصــل الدراســي الثانــي 
الجامعــي 1438/1437هـــ للعــام 

ــي  ــاء للفصــل الدراســي الثان ــج طــالب و طالبــات  قســم الكيمي - إحصائيــة بنتائ
للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ
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قسم الرياضيات / اوال: الفصل الدراسي األول 

االجمالي

عدد النجاح
عدد الرسوب

عدد االنسحاب
عدد الحرمان
عدد الغياب

عدد حاالت الغش
الطالب الزائرون

شطر الطالب

1075
343
142
65
27
0
0

شطر الطالبات

171
72
15
4
4
0
0

- جــدول بالحــاالت الطالبيــة لقســم الرياضيــات للفصــل الدراســي  األول للعــام 
1438/1437هـــ ــي  الجامع

- إحصائيــة بالحــاالت الطالبيــة لقســم الرياضيــات للفصــل الدراســي األول للعــام 
الجامعــي 1438/1437هـــ
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النتائج

  A+
A 

  B+
B

  C+
C

  D+
D
F

شطر الطالب

50
81
89
110
112
126
143
364
343

شطر الطالبات

25
17
16
12
14
14
17
56
72

- جــدول بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم الرياضيــات للفصــل الدراســي االول للعــام 
الجامعي 1438/1437هـ

ــي األول  ــل الدراس ــات للفص ــم الرياضي ــات  قس ــالب و طالب ــج ط ــة بنتائ - إحصائي
للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ
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قسم الرياضيات / ثانيًا: الفصل الدراسي الثاني

االجمالي

عدد النجاح
عدد الرسوب

عدد االنسحاب
عدد الحرمان
عدد الغياب

عدد حاالت الغش
الطالب الزائرون

شطر الطالب

967
319
120
57
61
0
4

شطر الطالبات

228
71
9
1
6
1
0

- جــدول بالحــاالت الطالبيــة لقســم الرياضيــات للفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
الجامعــي 1438/1437هـــ

- إحصائيــة بالحــاالت الطالبيــة لقســم الرياضيــات للفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
1438/1437هـ الجامعي 
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النتائج

  A+
A 

  B+
B

  C+
C

  D+
D
F

شطر الطالب

43
51
64
101
119
126
121
342
319

شطر الطالبات

24
28
21
17
20
24
29
65
71

ــي  ــي الثان ــل الدراس ــات للفص ــم الرياضي ــات  قس ــالب و طالب ــج ط ــدول بنتائ - ج
ــي 1438/1437هـــ ــام الجامع للع

- إحصائيــة بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم الرياضيــات للفصــل الدراســي الثانــي 
للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ
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قسم األحياء / اوال: الفصل الدراسي األول 

االجمالي

عدد النجاح
عدد الرسوب

عدد االنسحاب
عدد الحرمان
عدد الغياب

عدد حاالت الغش
الطالب الزائرون

شطر الطالب

817
120
38
29
7
0
0

شطر الطالبات

657
85
19
9
5
0
0

- جــدول بالحــاالت الطالبيــة لقســم األحيــاء للفصل الدراســي األول للعــام الجامعي 
1438/1437هـ

- إحصائيــة بالحــاالت الطالبيــة لقســم األحيــاء للفصــل الدراســي األول للعــام 
1438/1437هـــ الجامعــي 
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النتائج

  A+
A 

  B+
B

  C+
C

  D+
D
F

شطر الطالب

30
43
57
84
112
137
114
240
120

شطر الطالبات

68
53
70
75
71
94
89
137
85

ــام  ــي األول للع ــل الدراس ــاء للفص ــم األحي ــات  قس ــالب و طالب ــج ط ــدول بنتائ - ج
الجامعــي 1438/1437هـــ

- إحصائيــة بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم األحيــاء للفصــل الدراســي األول للعــام 
الجامعــي 1438/1437هـ
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قسم األحياء / ثانيًا: الفصل الدراسي الثاني

االجمالي

عدد النجاح
عدد الرسوب

عدد االنسحاب
عدد الحرمان
عدد الغياب

عدد حاالت الغش
الطالب الزائرون

شطر الطالب

667
111
39
25
4
2
0

شطر الطالبات

700
56
18
9
6
0
0

- جــدول بالحــاالت الطالبيــة لقســم األحيــاء للفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
1438/1437هـــ الجامعــي 

ــام  ــي للع ــي الثان ــل الدراس ــاء للفص ــم األحي ــة لقس ــاالت الطالبي ــة بالح - إحصائي
الجامعــي 1438/1437هـــ
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النتائج

  A+
A 

  B+
B

  C+
C

  D+
D
F

شطر الطالب

27
29
42
63
77
96
108
225
111

شطر الطالبات

68
51
64
97
110
86
82
142
56

- جــدول بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم األحيــاء للفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
الجامعــي 1438/1437هـ

- إحصائيــة بنتائــج طــالب و طالبــات  قســم األحيــاء للفصــل الدراســي الثانــي 
ــي 1438/1437هـــ الجامع ــام  للع
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ثانًيا: 
شؤون أعضاء هيئة التدريس 

- جدول بأعداد أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية حسب المؤهل و الجنسية للعام الجامعي 
1438/1437هـ .

القسم

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

المجموع

المجموع  

32
24

22
18

29
17

25
25

192

الجنس

ذكر
أنثى

ذكر
أنثى

ذكر
أنثى

ذكر
أنثى

أستاذ      أستاذ مشارك     أستاذ مساعد       محاضر           معيد
سعودي        غير

                     سعودي
سعودي        غير

                     سعودي
سعودي        غير

                     سعودي
سعودي        غير

                     سعودي
سعودي        غير

                     سعودي

0
0

0
0

2
0

0
0

2

0
0

3
1

1
0

3
0

8

0
0

1
0

0
0

1
0

2

0
3

1
0

1
0

2
5

12

7
4

2
2

0
1

1
3

20

11
14

5
9

17
13

7
9

85

1
1

2
1

2
0

9
1

17

11
1

8
4

5
2

1
5

37

2
1

0
1

1
1

1
2

9

0
0

0
0

0
0

0
0

0

- إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية حسب المؤهل و الجنسية للعام 
الجامعي 1438/1437هـ
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- جدول بتوزيع أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية حسب الدول الحاصلين منها على المؤهل 
العلمي للعام الجامعي 1438/1437هـ .

- إحصائية بتوزيع أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية حسب الدول الحاصلين منها على 
المؤهل العلمي للعام الجامعي 1438/1437هـ .

أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية حسب الدول الحاصلين منها على المؤهل العلمي 
للعام الجامعي 1438/1437هـ

الدولة

السعودية
بريطانيا
هولندا
المانيا
فرنسا

استراليا
امريكا
اسبانيا
ماليزيا
مصر
االردن
الهند

السودان
تونس
المغرب
الجزائر

عدد 
االعضاء

62
6
1
1
4
3
10
1
1

51
3
5
3
6
2
1

6
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- جدول حضور الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم والمنعقدة في 
جامعة الجوف، للعام الجامعي1438/1437هـ

القسم / األحياء / شطر الطالب

اسم
 المشارك

أ. د. هاني محمد عوض
أ.د. عالء الدين سيوفي
د. أشرف زكي السيد

د. كمال فتحي البرعي
د. أسامة أحمد مهلل
د. صبري على النجار

د. حسن علي الجبالي

أ. د. هاني محمد عوض
أ.د. ياسر دسوقي عبد المقصود

د. أشرف زكي السيد
د. كمال فتحي البرعي

د. مجدي يوسف محمود الخولى
د. نصر حسن جمعة

د. بن عمر شبه
د. حسن علي الجبالي

أ.د. هاني محمد عوض
أ.د. عالء الدين سيوفي

د. إبراهيم بيومي عبد الفريض
د. أسامة أحمد مهلل
د. صبري على النجار

أ. د. هاني محمد عوض

أ.د. عالء الدين سيوفي
د. كمال فتحي البرعي
د. حسن علي الجبالي

اسم
 الدورة

استراتيجيات 
التعلم المدمج 

والتعليم 
االليكتروني

التعلم المدمج

نظام البالك بورد 
وآفاق العملية 

التعليمية

استخدام وتصميم 
موقع الجامعة 
وصفحة الكلية

كيفية إعداد اختبار 
الكتروني على 

البالك بورد

مكان
 التدريب 

معامل عمادة 
التعليم 

االلكتروني

معمل التعليم 
عن بعد - كلية 
العلوم الطبية 

التطبيقية

مسرح كلية 
العلوم

وحدة تقنية 
المعلومات

معامل عمادة 
التعليم 

االلكتروني

تاريخ انعقاد الدورة
 

4/1/1438هـ

19/12/1437هـ

23/1/1438هـ

10/1/1438هـ 
 و لمدة اسبوع

19/12/ 1437هـ

نوع المشاركة
)مدرب -حضور(

 

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم والمنعقدة في جامعة الجوف، 
للعام الجامعي1438/1437هـ
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القسم / األحياء / شطر الطالبات

اسم
 المشارك

د. فاطمة حسين جالل 

د. فاطمة حسين جالل

د. سالم سالم الشراري

أعضاء هيئة التدريس
 بقسم االحياء

د. فاطمة حسين جالل
د. شيماء محمد نبيل 

د. مني صابر
د. مريم عالش
د. شريفة حامد

د. مني صابر عزب
د. شريفة حامد احمد

د. امينه المران
د. فاطمة حسين جالل

د. فاطمة حسين جالل
د. شيماء محمد نبيل 

د. مني صابر عزب
د. مريم عالش 
د. شريفة حامد

د. فاتن معوض زهو

د. فاطمة حسين جالل
د. فاتن معوض زهو

د. سالم الشراري
د. تغريد النصيري
د. غالية النصيري

د. هيفاء الساكت 
د. شيماء محمد نبيل
د. مرفت بخيت احمد 

د. مرفت بخيت احمد
د. فاتن معوض زهو

د. شيماء محمد نبيل 
د.  د. مرفت بخيت احمد

د. سالم الشراري
د. شيماء محمد نبيل
د. مرفت بخيت احمد
د. فاتن معوض زهو

اسم
 الدورة

استراتيجية إعداد 
البرامج الشبابية

مبادئ اسس االعالم

بناء الفريق والعمل 
التطوعي

تطبيق التقنيات 
العلمية المستخدمة 
في مختبرات االحياء

احتياطات السالمة 
االجهزة والتعرف 
عليها وتشغيلها

الزجاجيات بمعامل 
األحياء

استراتيجيات 
التدريس االلكتروني

 Flipped
classrooms

استخدام الوسائل 
االلكترونية في 

التعلم

تصميم المقررات 
االلكترونية  

برنامج تأهيل 
المقبالت علي الزواج

دورة نظام
 المجالس العلمية

دورة االحصاء

عمليات التجميل 
عند النساء بين 
الضرورة والهوس

أهمية فيتامين د 
وأثره في الناحية 

النفسية والبدنية 
للمرآه

مكان
 التدريب 

قاعة )127د(

قاعة )127د(

قاعة )127د(

معامل قسم االحياء

معامل قسم االحياء

معامل قسم االحياء

معمل )123ج(

معمل )123ج(

ق 104 مبنى و

معمل )123ج(

قاعة )127د(

قاعة )127د(

المكتبة المركزية

قاعة )127د(

قاعة )127د(

تاريخ انعقاد
 الدورة

 

6/3/1438-5هـ

22/3/1438هـ

9/3/1438-8هـ

20/2/1438هـ
 و لمدة اسبوع

15/6/1438هـ
ولمدة اسبوع

26/7/1438هـ

9/3/1438-7هـ

6/6/1438هـ

27/7/1438هـ

1/1438 / 19-21

20/7/1438-19هـ

15/3/2017

6/7/1438هـ

1438-6-22هـ

1438-6-16هـ

نوع المشاركة
)مدرب 
-حضور(

 
مدرب

مدرب

مدرب

مدرب

مدرب

مدرب

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور



96

القسم / الكيمياء / شطر الطالب

القسم / الكيمياء / شطر الطالبات

اسم
 المشارك

أ.د. خالد فاروق سيد حسن

ا. د خالد فاروق سيد

د. عمرو محمد السيد نصار
د. أشرف متولي محمد

د. محمد عبد السميع الهاشمي

اسم
 المشارك

اعضاء هيئة التدريس
بقسم الكيمياء

اعضاء هيئة التدريس
بقسم الكيمياء

د. رحاب جالل الشرقاوي

د. ميرفت الشريف

اسم
 الدورة

دورة تدريبية في 
تطبيقات أجهزة

 مختبر مركز أبحاث 
الزيتون

استراتيجيات 
التعلم

 االلكتروني

Endnote

اسم
 الدورة

البرنامج التدريبي 
في مختبرات قسم 

الكيمياء

دورة تدريبية على 
اجهزة المعامل

تدريب الفنيات 
على االجهزة و 
تحضير العينات

الزجاجيات بمعامل 
الكيمياء

استراتيجيات 
التعليم اإللكتروني

مكان
 التدريب 

جامعة
 الجوف

معامل عمادة 
التعليم 

االلكتروني

المكتبة 
المركزية

مكان
 التدريب 

معامل قسم 
الكيمياء

معامل قسم 
الكيمياء

معامل قسم 
الكيمياء

معامل قسم 
الكيمياء

جامعة الجوف

تاريخ انعقاد الدورة
 

26/2/1438-24هـ

3/1/1438هـ

21/2/2017

تاريخ انعقاد الدورة
 

5/3/1438هـ
و لمدة اسبوع

15/6/1438هـ
ولمدة اسبوع

8-17/6/1438

26/7/1438هـ

3-5/9/1438

نوع المشاركة
)مدرب -حضور(

 

حضور

حضور

حضور

نوع المشاركة
)مدرب -حضور(

 
مدرب

مدرب

مدرب

مدرب

حضور
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القسم / الفيزياء / شطر الطالب

القسم / الفيزياء / شطر الطالبات

اسم
 المشارك

د. طارق أحمد المسلمى

د. طارق أحمد المسلمي

د. مصطفى مبارك
أ. إمام فكرى جمعة العجمي

د. محمد جالل عشري
أ. سلطان الحسن

أ. إمام فكرى جمعة العجمي

د. جمال خليل

أ. إمام فكرى جمعة العجمي

اسم
 المشارك

أعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم بقسم الفيزياء

د. كريمة احمد علي
أ. منال الرويلي

اسم
 الدورة

كيفية تصدير 
المقررات الكترونيا 

عن طريق البالك 
بورد

كيفية بناء برنامج 
دراسي متكامل

أساسيات التعامل 
مع البالك بورد

مصادر التعليم 
اإللكتروني

عمادة السنة 
التحضيرية

استخدام 
التكنولوجيا في 

التدريس

اسم
 الدورة

تجارب اساسية 
في الفيزياء 
وتطبيقاتها

دورة استراتيجية 
التدريس 
االلكتروني

مكان
 التدريب 

عمادة التعليم 
اإللكتروني

عمادة السنة 
التحضيرية

عمادة التعليم 
اإللكتروني

عمادة التعليم 
اإللكتروني

توصيف البرامج

الجودة

مكان
 التدريب 

معامل قسم 
الفيزياء

مبنى ج - معمل 
122

تاريخ انعقاد الدورة
 

14/4/1438هـ

14/2/2017

13/7/1438هـ

29/5/1438هـ

14/4/1438هـ

تاريخ انعقاد الدورة
 

27/2/1438هـ
و لمدة اسبوع

3-6/9/1438

نوع المشاركة
)مدرب -حضور(

 

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

نوع المشاركة
)مدرب -حضور(

 
مدرب

حضور
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القسم / الرياضيات / شطر الطالب

القسم / الرياضيات / شطر الطالبات

اسم
 المشارك

د. معاوية ولد سيدي

اسم
 المشارك

د. عبير الدهيمان

أ. نورا الذيابي

اسم
 الدورة

استراتيجيات 
التعلم المدمج 

والتعليم 
االليكتروني

التعلم المدمج

نظام لبالك بورد 
وآفاق العملية 

التعليمية

إدارة المصادر
اإللكترونية  
EndNote

ملف المقرر وتقرير 
المقرر

المراجعة المعيارية

نواتج التعلم 
ومواصفات الخريج

بناء الخطط في 
ضوء المعايير 

الوطنية و العالمية

كيفية تصدير 
المقررات الكترونيا 
عن طريق بالكبورد

اسم
 الدورة

كورس الب

كورس الب

مكان
 التدريب 

معامل عمادة 
التعليم 

االلكتروني

معمل التعليم 
عن بعد - كلية 
العلوم الطبية 

التطبيقية

مسرح كلية 
العلوم

مكتبة جامعة 
الجوف

مسرح كلية 
العلوم

مسرح كلية 
العلوم

قاعة التدريب 
كلية العلوم

قاعة التدريب 
السنة 

التحضيرية

مسرح كلية 
العلوم

مكان
 التدريب 

معمل )122ج(

معمل )122ج(

تاريخ انعقاد الدورة
 

4/1/1438هـ

19/12/1437هـ

23/1/1438هـ

25/5/1438هـ

14/4/1438هـ

17/6/1438هـ

13/7/1438هـ

3/9/1438هـ

29/5/1438هـ

تاريخ انعقاد الدورة
 

5/4/1438-4هـ

5/4/1438-4هـ

نوع المشاركة
)مدرب -حضور(

 

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

نوع المشاركة
)مدرب -حضور(

 

حضور

حضور
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- جدول بنتائج مراجعة وتدقيق ملفات المقررات الدراسية في مختلف أقسام الكلية 
خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

- جدول بنسب إنجاز العناصر المطلوب تفعيلها لكل مقرر على البالك بورد بأقسام 
الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ

القسم

األحياء
الفيزياء
الكيمياء

الرياضيات

القسم

الفيزياء

الكيمياء

الرياضيات

األحياء

عدد المقررات 
التخصصية 

بالقسم

33
32
35
29

العناصر المطلوب 
تفعيلها

واجبات
محتوي مقرر

اخري

واجبات
محتوي مقرر

اخري

واجبات
محتوي مقرر

اخري

واجبات
محتوي مقرر

اخري

نسبة انجاز 
متطلبات ملفات 

المقررات )%(

100%
100%
100%
100%

نسبة التفعيل 
في الفصل 

الدراسي االول

%100
%100
%100

%100
%100
%100

%100
%100
%100

%100
%100
%100

نسبة استيفاء كل 
البيانات المطلوبة 
لملفات المقررات )%(

100%
100%
100%
100%

نسبة التفعيل في 
الفصل الدراسي 

الثاني

%100
%100
%100

%100
%100
%100

%100
%100
%100

%100
%100
%100

نتائج مراجعة وتدقيق ملفات المقررات الدراسية في مختلف أقسام الكلية خالل 
العام الجامعي 1438/1437هـ

نتائج تفعيل البالك بورد
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- جدول بنسب مشاركة الطالب و الطالبات في العناصر التفاعلية بنظام البالك بورد للعام 
الجامعي1438/1437هـ

القسم

االحياء
الكيمياء
الفيزياء

الرياضيات

الفصل الدراسي االول
لوحة 

النقاش
لوحة 

النقاش
الواجباتالواجبات الفصول 

االفتراضية
الفصول 
االفتراضية

الفصل الدراسي الثاني

%85.4
%84.9
%84.6
%86.6

%87.6
%85.3
%84.5
%88.7

%92.7
%86.8
%82.9
%90.9

%84.6
%79.2
%80.5
%82.4

%89.9
%77.4
%81.3
%82.9

%94.8
%81.6
%79.5
%88.9

الرياضيات الفيزياء الكيمياء أحياء
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الساعات الزائده
- جدول بالوحدات التدريسية الزائدة خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

القسم

الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء

األحياء

الفصل الدراسي األول
1438/1437 هـ

إجمالي الوحدات التدريسية الزائدة اسبوعيا

طابطاب طالباتطالبات

الفصل الدراسي الثاني
1438/1437 هـ

36
1
0
0

27
0
0
0

14
5
8
8

 
0
0
6
0

- إحصائية بنسب مشاركة الطالب و الطالبات في العناصر التفاعلية بنظام البالك 
بورد  للفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي 1437 / 1438 هـ

الرياضيات الفيزياءأحياء الكيمياء
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ثالًثا :
شؤون المبتعثين 

- جــدول بأعــداد المبتعثيــن و المبتعثــات حســب نــوع االبتعــاث ألقســام الكليــة 
للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ .

ــة  ــوع االبتعــاث ألقســام الكلي ــة بأعــداد المبتعثيــن و المبتعثــات حســب ن - إحصائي
للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ

المبتعثين و المبتعثات حسب نوع االبتعاث للعام الجامعي 1438/1437هـ

القسم

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

المجموع

معيدي ومحاضري الكلية المبتعثات
نوع االبتعاث

ماجستير دكتوراه   

6
4

3
4

1
1

1
3

23

4
7

1
1

8
7

5
3

36
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المبتعثين و المبتعثات حسب جهة االبتعاث للعام الجامعي 1438/1437هـ

ــة  ــام الكلي ــاث ألقس ــة االبتع ــب جه ــات حس ــن و المبتعث ــداد المبتعثي ــدول بأع - ج
ــي 1438/1437هـــ ــام الجامع للع

- إحصائيــة بأعــداد المبتعثيــن و المبتعثــات حســب جهــة االبتعــاث ألقســام الكليــة 
للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ

القسم

الفيزياء
الكيمياء

األحياء
الرياضيات
المجموع

معيدي ومحاضري الكلية المبتعثات
جهة األبتعاث

السعودية    بريطانيا    أمريكا    استراليا    اسبانيا    كندا    ايرلندا

5
3
1
10
19

4
6
1
6
17

10
6
6
3
25

1

2
2
5

1

1

1

1

1

1
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ــي  ــام الجامع ــانغهاي للع ــف ش ــب تصني ــة حس ــرو الكلي ــدو و محاض ــات معي ــدول بجامع - ج
1438/1437هـــ .

- إحصائيــة بجامعــات معيــدو و محاضــرو الكليــة حســب تصنيــف شــانغهاي للعــام الجامعــي 
. 1438/1437هـ 

القسم

الرياضيات
الكيمياء

فيزياء
االحياء

المجموع

معيدي ومحاضري الكلية المبتعثات
مصنف 
ماجستير

مصنف 
دكتوراه

عدد الجامعات
 الغير مصنفه

6
7
8
4
25

7
3
4
3
17

8
6
8
5
27

الجامعــي  للعــام  الكليــة حســب تصنيــف شــانغهاي  و محاضــرو  جامعــات معيــدو 
1438/1437هـــ
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رابًعا:
البيئة التعليمية الداعمة

أوًلا: تجهيز المعامل و القاعات التدريسية  

- حصر القاعات الدراسية و المعامل في كلية العلوم 

عــدد القاعــات الدراســية المــزودة بالســبورة الذكيــة فــي المبنــي الجامعــي )شــطر الطــالب( 13 . 1
قاعــة دراســية، و 5 قاعــات بمجمــع كليــات البنــات.

قاعات الشبكات 13 قاعه بمجمع كليات البنات، و 10 قاعات دراسية.. 2
ــاء 9، . 3 ــم األحي ــاء 11، قس ــم الفيزي ــاء 8 ، قس ــم الكيمي ــالب:  قس ــطر الط ــي ش ــل ف ــدد المعام ع

ــي. ــن 12 فن ــدد الفني ــي ع وإجمال
عدد المعامل بمجمع كليات البنات 3 معامل لكل قسم و اجمالي عدد الفنيات 8 فنيات.. 4
ــة )فــي الشــطرين(، مــن . 5 ــم اســتكمال مســتلزمات ضمــان األمــن و الســالمة  بمعامــل الكلي ت

خــالل تزويــد المعامــل بــأدوات الســالمة كذلــك تزويــد قســم الكيميــاء بمجموعــه مــن االجهــزة 
المعمليــة الحديثــة.

ثانًيا: متابعة األجهزة و سالمة المختبرات

- إحصائية  الزيارات و أعمال الصيانة لشطر الطالبات للعام الجامعي 1438/1437هـ
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ثالًثا:  المواد الكيميائية و األجهزة المعملية

- المواد الكيمائية التي تم إدخالها للكليات خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

الكيمياء

األحياء

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

العام الجامعي 1438/1437هـالعام الجامعي 1437/1436هـ

المواد السائلة
) liter (

المواد السائلة
) liter (

المواد السائلة
) liter (

المواد السائلةالقسم
) liter (

المواد الصلبة
) kg (

المواد الصلبة
) kg (

المواد الصلبة
) kg (

الكيمياء شطر الطاب
األحياء شطر الطالباتالكيمياء شطر الطالبات

األحياء شطر الطاب

المواد الصلبة
) kg (

40
2.5

15
18.5

16
15

10
11

7
-

2
5

82
8

11
4

- جدول بالمواد الكيميائية التي تم إدخالها بأقسام الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ

الجامعــي  للعــام  الكليــة  بأقســام  إدخالهــا  تــم  التــي  الكيميائيــة  بالمــواد  إحصائيــة   -
1438/1437هـــ
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- األجهزة المعملية :

تعتبــر المختبــرات هــي الركيــزة األساســية لســير العمليــة التعليميــة فــي أقســام كليــة العلــوم، 
و حيــث أن المختبــر هــو المــكان الــذي يتــم فيــه إجــراء التجــارب و األبحــاث العلميــة التــي تعمــل 
علــى تنميــة التفكيــر العلمــي و المهــارات العمليــة لــدي الطــالب، فلقــد أولت عمــادة كليــة العلوم 
اهتماًمــا كبيــًرا بهــذا الجانــب مــن حيــث التجهيــزات فــي البنيــة األساســية للمعامــل مــن األجهزة 
و األدوات المعمليــة، فقــط شــهدت كليــة العلــوم قفــزات تطويريــه حيــث تــم تجهيــز مختبــرات 
قســم الكيميــاء بكافــة األجهــزة الالزمــة للعمليــة التعليميــة، و فــي انتظــار توريــد األجهــزة لقســم 

األحيــاء بــاذن اهلل. ومــن ابــرز األجهــزة التــي تــم توريدهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مايلــي:

1 .Spectrophotometer   جهاز

Infrared Spectroscopy   2.    جهاز
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Atomic Absorption   3.    جهازFlame Photometer   4.    جهاز

Ultrasonic   5.    جهاز

GC MS   7.    جهاز

Water shaker thermostate 6.    جهاز

HPLC 8.    جهاز

	

	

	

	

	

	

جهــاز يســتخدم لتحليــل العينــات البيئيــة و الطبيــة، 
Mobile phase فــي صــورة غــاز ويكــون ال 

جهــاز يســتخدم لتحليــل العينــات البيئيــة و الطبيــة، 
فــي صــورة ســائل  Mobile phase ال  ويكــون 
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- مؤشرات أداء الكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ

المؤشر

التقييــم الكلــى للطلبــة لجــودة خبــرات التعلم في المؤسســة . 1
)متوســط تقديــرات الطــاب علــى مقيــاس ســنوي تقديــري مــن 

خمــس نقــاط لطلبــة الســنة النهائيــة.
نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطاب خال السنة . 2
نســبة البرامج التي بها تصديق مســتقل لمعايير)مســتويات( . 3

داخــل  مــن  أنــاس  بواســطة  الســنة  خــال  الطلبــة  تحصيــل 
القســم او الكليــة .

نســبة البرامج التي بها تصديق مســتقل لمعايير)مســتويات( . 4
خــارج  مــن  أنــاس  بواســطة  الســنة  خــال  الطلبــة  تحصيــل 

القســم او الكليــة .
نسبة الطاب لهيئة التدريس ) بدوام كامل أو ما يعادله(.. ٥
المقــررات ) متوســط تقديــرات . 6 العــام لجــودة  الطــاب  تقديــر 

الطــاب علــى مقيــاس تقديــري مــن خمــس نقــاط للتقييــم 
للمقــررات(. الكلــى 

مؤهــات . 7 يحملــون  الذيــن  التدريــس  هيئــة  اعضــاء  نســبة 
. عليهــا  مصــادق  دكتــوراه 

نســبة الطــاب الداخليــن بالبرامــج الذيــن اكملــوا بنجــاح الســنة . 8
االولى.

الذيــن . 9 البكالوريــوس  برامــج  فــي  الداخليــن  الطــاب  نســبة 
اكملــوا فــي الحــد االدنــى مــن المــدة .

نســبة الطــاب الداخليــن فــي برامــج الدراســات العليــا الذيــن . 10
ــوا فــي الوقــت المحــدد. اكمل

نســبة الخريجيــن مــن برامــج البكالوريــوس الذيــن فــي مــدة 6 . 11
أشــهر مــن التخــرج أ_ توظفــوا ب- ســجلوا فــي دراســة  ج- لــم 

يبحثــوا عــن توظيــف او دراســة .
الســنة . 12 فــي  الكليــة  غــادروا  الذيــن  التدريــس  هيئــة  نســبة 

. الســن  بســبب  التقاعــد  عــدا  ألســباب  الســابقة 
تطويــر . 13 انشــطة  فــي  المشــتركين  التدريــس  هيئــة  نســبة 

. الماضيــة  الســنة  التدريــس  مهــارات 
نســبة هيئــة التدريــس المشــتركين فــي التطويــر المهنــي . 14

الســنة الماضيــة .
عــدد مــا نشــر فــي مجــات علميــة محكمــة فــي الســنة الســابقة . 1٥

لــكل عضــو هيئــة تدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه.
نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس )بــدوام كامــل( الذيــن لديهــم . 16

علــى االقــل بحــث واحــد محكــم فــي الســنة الســابقة .
عــدد أوراق العمــل أو التقاريــر المقدمــة للمؤتمــرات خال الســنة . 17

الماضيــة لــكل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل او مــا 
يعادلــه .

دخــل البحــث مــن مصــادر خارجيــة فــي الســنة الســابقة نســبة . 18
لعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل

لعــدد . 19 نســبة  المقدمــة  المجتمعــي  التثقيــف  برامــج  عــدد 
. األقســام 

عدد أجهزة الحاسب الموفرة لكل طالب .. 20
نسبة الطاب للكادر اإلداري.. 21

نسبة التمويل التشغيلي الكلى المصروفة على االبحاث. 22
الموظفيــن . 23 مــن  وغيرهــم  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  نســبة 

. المجتمــع  لخدمــة  أنشــطة  قدمــوا  الذيــن 
متوســط . 24  ( واألكاديمــي  المهنــي  لإلرشــاد  الطــاب  تقويــم 

والمهنــي  النفســي  اإلرشــاد  مناســبة  مــدى  عــن  التقديــرات 
علــى مقيــاس تقديــر ســنوي مــن خمــس نقــاط لطلبــة الســنة 

.) النهائيــة 

الكيمياء

% 100

% 100
غير مستوفي

غير مستوفي

%2.17

%98.7

%100

غير مستوفي

%42

الينطبق

غير مستوفي

%14.3

غير مستوفي

غير مستوفي

%9

%100

%0

غير مستوفي

%٥7
%0
%0

غير مستوفي

%0
%80 

االحياء

% 100

% 100
غيرمستوفي

غير مستوفي

%٥.79

%80

%100

غير مستوفي

%33

الينطبق

غير مستوفي

%4.2

غير مستوفي

غير مستوفي

%٥.79

%33.3

%4٥.8

غير مستوفي

%٥7
%0
%0

غير مستوفي

%13
%87.2

الرياضيات 

%٥0

%100
غيرمستوفي

غير مستوفي

%11.6

%٥0

%100

غير مستوفي

%2٥

الينطبق

غير مستوفي

%0

غير مستوفي

غير مستوفي

%2

%16

%3

غير مستوفي

%٥7
%0
%0

غير مستوفي

%0
%100

الفيزياء

%77

%100
غير مستوفي

غير مستوفي

%7٥

%80

%100

غير مستوفي

%33

الينطبق

غير مستوفي

%23

غير مستوفي

غير مستوفي

%12

%12

%12

غير مستوفي

%٥7
%0
%0

غير مستوفي

%0
%77
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- المرافق الخدمية:

ــي  ــي تلب ــة والت ــة والترويحي ــق األكاديمي ــات والمراف ــض الخدم ــة ببع ــى الكلي ــز مبن ــم تجهي ت
احتياجــات منســوبي الكليــة وفيمــا يلــي أهــم الخدمــات المقدمــة فــي المدينــة الجامعيــة  للطالب

أوالً: صالة األنشطة الرياضية

	

	

	

	

ثانًيا:  األستراحة و أماكن األستذكار
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ثالًثا: المطعم

رابًعا: مسرح الكلية

خامًسا: قاعة األجتماعات
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الفصل الرابع
المؤتمرات و البحث العلمي
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 Flux Optimal Control of
Bilinear Parabolic

Systems: Theory and 
Simulations 

مقارنة اقتصادية للماكينات 
الثالثية والثنائية األطوار إلنتاج 

زيت الزيتون

 The possible protective role
of parsley

)Petroselinum crispum( 
extract on diabetic 

 pregnant rats and their 
fetuses

د. معاوية ولد سيدي
د. سيد أحمد ولد بينان

د. عبداهلل الهاجوج

د. مرفت أحمد بخيت

12 شهرا

12 شهر

12 شهر

24900

28400

31400

الرياضيات

األحياء

جاري

مدةاسم الباحثعنوان المشروع
 المشروع

الميزانية 
)ريال(

حالة النشرالقسم رقم المشروع
 البحثي

37/398

37/441

37/399

المشــاريع البحثيــة المدعومــة مــن عمــادة البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي 
حكمهــم للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ

- جــدول بالمشــاريع البحثيــة المدعومــة مــن عمــادة البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن 
فــي حكمهــم للعــام الجامعي1438/1437هـــ
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البصريات الكمية المتقدمة

 Organic Chemistry
Reactions and applications

أساسيات االحتماالت والتوزيعات 
باستخدام الحزم الحاسوبية

Bioremedaition of olive mill 
wastewater and its sludge for 

re-use in irrigation and 
agriculture purposes

Studies on the protective 
effect of olive oil and olive 

extracts on the anti-depres-
sant drug induced toxicity to 

pregnant mice

Metabolomics analysis of 
different of Olea plants grow-
ing in Saudi Arabia and Olea 
growing in native countries
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Subordination and superordintion for multivalent 
functions associated with integral operator

أ.د. هاني محمد عوض
د. شيماء محمد نبيل

د.  شريفه حامد أحمد

د. مريم عالش

د. مرفت أحمد بخيت

د. معاوية ولد سيدي

د. معاوية ولد سيدي
د. سيد أحمد ولد بينان

د. سيد أحمد ولد محمود 

د.عبير الدهيمان

عنوان  البحث

عنوان  البحث

اسم الباحث

اسم الباحث

جــدول باألبحــاث الجاريــة فــي النشــر ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم للعــام 
الجامعي1438/1437هـ

- قسم/ األحياء

جــدول باألبحــاث الجاريــة فــي النشــر ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم للعــام 
الجامعي1438/1437هـ

- قسم الرياضيات
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ــم  ــي حكمه ــن ف ــس و م ــة التدري ــاء هيئ ــر ألعض ــي النش ــة ف ــاث الجاري ــداد األبح ــة بأع - إحصائي
ــي 1438/1437هـــ ــام الجامع ــة للع ــام الكلي ألقس

- إحصائيــة  بأعــداد األبحــاث المنشــورة و الجاريــة فــي النشــر ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي 
حكمهــم للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ .
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- جدول بالمؤتمرات و الندوات و الملتقيات العلمية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم للعام 
الجامعي1438/1437هـ / قسم الكيمياء
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الجامعي 1438/1437هـ
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The 1st Scientific conference 
in Surface Science and its 

applications 

-

-

Synthesis of Coordination 
Polymer of Cobalt and its 

Bioactivity study

-

-

Synthesis and Anticancer 
Activity of New Substituted 

Pyimidine and Triazolopyrimi-
dine Glycosides

-

Biosarption Removal of Heavy 
metal Ions from Waste Water 

Using Dried Olive leaves

Co-Sensitization of Zinc of 
Zinc Oxide Nanoparticles 

by Impregnated Ag and its, 
Solar- Driven Photocatalytic 

Wastewater Remediation

Effect of Substituent in
 Single Site Manganese water 
oxidation Catalysts Based on 

Diamide Ligands

Electrochemical Evaluation of 
the Inhibitory Action of

 Cefprozil on the Corrosion of 
Mild Steel Surface in

 Hydrochloric Acid Medium
-

Thermodynamic, kinetic and 
Adsorptive Parameters of 
corrosion inhibition of mild 

Steel Surface by Cefprozil in 
Acidic Medium

Immobilization of green syn-
thesized silver nanoparticles 

onto amino-functionalized 
silica and their application for 
indigo camine dye removal

د. مساعد 
الحميمص

أ. د.  نايف 
المعيقل

أ.د أحمد الغراب

د. ناصر 
العتيبي 

ا. د عبد العزيز 
نايل

د. اشرف متولي 
محمد

د. محمود كامل

د. صفوان 
فرحات

عمرو عيسوي

وائل عرفة

د. محمد 
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د. خالد فاروق 
المصري

د. حازم مهران 
علي
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الشرقاوي
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رئيس اللجنة 
التنظيمية

 
تحكيم أبحاث
رئيس جلسة

عضو اللجنة 
التنظيمية

ملصق علمي

عضو اللجنة 
التنظيمية

تحكيم ابحاث
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ملصق علمي
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ملصق علمي
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ملصق علمي

ملصق علمي

اللجنة التنظيمية

ملصق علمي

ملصق علمي

عنوان البحث في حال عنوان المؤتمر او الندوة
المشاركة ببحث علمي

مكان
 االنعقاد

تاريخ بدء 
االنعقاد

نوع 
المشاركة

الموقع اسم عضو 
هيئة التدريس 

المشارك
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The 1st Scientific conference 
in Surface Science and its 

applications 

الملتقي السنوي الرابع للبحث العلمي
و النشر 
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Chacterization of the 
structural and optical 

properties of Ternary Alloyed 
Pb0.6Co0.4S Q.Dots

-

-

-

-

Mobility of Surface State
 Electrons on Liquid Helium 
Films in Confined Geometry

Structural correlations in 
BaO–PbO–B2O3 glasses as 
inferred from FTIR spectra

أ.د نجم 
الحصينى

أ. د فيصل 
العقل

د. عبد الغني 
قرم

أ.د رياض 
القماطي

د. محمد جال 
عشرى

أ. إمام فكرى 
العجمي

جامعة 
الجوف 

جامعة 
الجوف 

جامعة 
الجوف 

جامعة 
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2017م

رئيس جلسة
ورقة بحثية

رئيس اللجنة 
التنظيمية العليا

تحكيم ابحاث
عضو اللجنة 

التنظيمية

تحكيم ابحاث
عضو اللجنة 

التنظيمية

تحكيم ابحاث

ورقة بحثية

ورقة بحثية

عنوان البحث في حال عنوان المؤتمر او الندوة
المشاركة ببحث علمي

مكان
 االنعقاد

تاريخ بدء 
االنعقاد

نوع 
المشاركة

الموقع اسم عضو 
هيئة التدريس 

المشارك

- جدول بالمؤتمرات و الندوات و الملتقيات العلمية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم للعام 
الجامعي1438/1437هـ / قسم الفيزياء



131

The 29th Annual Conference 
on Statistics and Computer 

Modeling in Human and 
Social Sciences, Faculty of 

Economics and Political 
Science, Cairo University

 مؤتمر تعزيز دور المرأة السعودية في
 تنمية المجتمع في ضوء رؤية المملكة

2030

The 1st Scientific conference 
in Surface Science and its 

applications   

 التقويم في التعليم الجامعي مرتكزات
وتطلعات

 الملتقي الثامن عشر لجمعية التاريخ واالثار
بدول مجلس التعاون الخليجي

The 1st Scientific conference 
in Surface Science and its 

applications  

Homogeneity tests for Burr III 
Mixture Model

-

-

-

-

-
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عضو اللجنة 
التنظيمية

عنوان البحث في حال عنوان المؤتمر او الندوة
المشاركة ببحث علمي

مكان
 االنعقاد

تاريخ بدء 
االنعقاد

نوع 
المشاركة

الموقع اسم عضو 
هيئة التدريس 

المشارك

- جدول بالمؤتمرات و الندوات و الملتقيات العلمية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم للعام 
الجامعي1438/1437هـ / قسم الرياضيات
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10th International Conference 
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neering, INTER-ENG 2016, 
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The 9th  International Confer-
ence on Biological Sciences 

)ICBS(, Tanta University, 
Tanta, Egypt, November 12-

13, 2016
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 مؤتمر تعزيز دور المرأة السعودية في
 تنمية المجتمع في ضوء رؤية المملكة

2030
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in Surface Science and its 

applications 

 مؤتمر تعزيز دور المرأة السعودية في
 تنمية المجتمع في ضوء رؤية المملكة
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Kinetics Properties of Marine 
Chitinase from Novel Red Sea 

Strain of Bacillus

Luffa Pulp and Chitosan: Best 
Surfaces for Bacillus sp. R2 
Cells Adsorption and Chiti-

nase Production

Evaluation of Protective Role 
of olive oil and leaves extract 
on fluoxetine-induced hepato-
toxicity in rats using biotech-

nological technique

Potential role of the allelop-
athic potential of Echinochloa 

colona in weed conntrol

Phytochemical screening and 
in vitro anticancer activities 
of some indigenous desert 

plants in Saudi Arabia

-

-

Evaluation of protective role of 
olive oil and leaves extract on 
fluoxetine- induced hepatotox-
icity in rats using biotechnolo-

gy techniques
 قياس مدي الوعي ومؤشر االتجاه نحو

 مواضيع الصحة اإلنجابية وتمكين المرأة
لدي الفتيات في منطقة الجوف

د. عبداهلل 
الهاجوج

د. بن عمر شبة

د. حسن 
الجبالي

د. نصر حسن 
جمعة

د. صبري النجار
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د. شيماء محمد 
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)أمين المؤتمر(

ورقة بحثية

ملصق علمي

ملصق علمي

ملصق علمي

ورقة بحثية

عضو اللجنة 
التنظيمية

عضو اللجنة 
التنظيمية

ملصق علمي

ورقة بحثية

عنوان البحث في حال عنوان المؤتمر او الندوة
المشاركة ببحث علمي

مكان
 االنعقاد

تاريخ بدء 
االنعقاد

نوع 
المشاركة

الموقع اسم عضو 
هيئة التدريس 

المشارك

د. عبد السام 
الخالدي

جامعة 
الجوف 

داخل 
الجامعة

26 ابريل 
2017م

اللجنة 
-التنظيمية الملتقي السنوي الرابع للبحث العلمي

والنشر 

- جدول بالمؤتمرات و الندوات و الملتقيات العلمية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم للعام 
الجامعي1438/1437هـ / قسم األحياء
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- جدول بأعداد اعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم المشاركين في المؤتمرات و الندوات 
و الملتقيات العلمية للعام الجامعي1438/1437هـ

 - احصائيــة بمشــاركات أعضــاء 
فــي  ومــن  التدريــس  هيئــة 
و  المؤتمــرات  فــي  حكمهــم 
النــدوات و الملتقيــات العلميــة  
حســب نــوع المشــاركة للعــام 

الجامعي1438/1437هـــ

 - احصائيــة بمشــاركات أعضــاء 
فــي  ومــن  التدريــس  هيئــة 
و  المؤتمــرات  فــي  حكمهــم 
النــدوات و الملتقيــات العلميــة  
حســب نــوع المشــاركة للعــام 

الجامعي1438/1437هـــ

مشاركة
 بحثية

7

ملصق 
علمي

12

تحكيم 
أبحاث

7

إدارة 
جلسة

3

لجنة 
تنظيمية

17

داخل 
جامعة

 
42

داخل 
السعودية

1

خارج 
السعودية

3

حسب موقع اقامة المؤتمرحسب نوع المشاركة
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- جوائز التميز للعام الجامعي 1438/1437هـ 

فــاز 19 باحــث وباحثــة )يمثلــون أعضــاء و عضــوات هيئــة التدريــس( بكليــة العلــوم، بجوائــز 
التميــز البحثــي و جــودة النشــر، للعــام 2016/2015م، علــى مســتوى جامعــة الجــوف، بأبحــاث 
حققــت شــروط جوائــز التميــز، وفــق التصنيفــات العالميــة لجــودة النشــر.  و حققــت الكليــة 

المركــز األول فــي عــدد الفائزيــن.

- جــدول بأعضــاء هيئــة التدريــس الحاصليــن علــي جوائــز التميــز البحثــي و جــودة النشــر 
للعــام الجامعي1438/1437هـ

االسم

أ.د. عبد العزيز أحمد حسين نايل                        
أ.د. أحمد حسن الغراب                                   
أ.د. خالد فاروق المصري                                
د. أشرف متولي محمد                                   
د. صفوان محمد  فريحات                                
د. عمرو عبد النبي إبراهيم عيسوي                     
د. وائل عبد الجيد عرفة                                  

د. نادية علي أحمد الكنزي
د. نسرين محمود مرسي       

                          
د. عبد السالم عبدالهادي الخالدي
أ.د. هاني محمدعوض عبد الظاهر

د. إبراهيم بيومي عبد الفريض
د. صبري علي النجار

د. شيماء محمد نبيل مصطفى

د. أسماء سليمان المويشير
د. عيد سيد كامل

د. سيد أحمد ولد أحمد محمود                             
د. معاوية ولد سيدي                                       

عدد األبحاث المشارك
 بها الفائزين بجوائز التميز

7
3
3
2
3
1
3
1
1

 
1
1
3
1

3
1
2
1

القسم

 

قسم الكيمياء

قسم األحياء

قسم الرياضيات
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الباحث الرئيسي

د. عمرو عبد النبي
 ابراهيم عيسوي

د. معاوية ولد سيد 
أحمد

التخصص

كيمياء 
ضوئية

الرياضيات

القسم

 
الكيمياء

الرياضيات

- جدول بالملصقات التي تقدم بها الباحثون للمشاريع البحثية الجاري تنفيذها للعام 
الجامعي 1438/1437هـ 

- احصائية بعدد االبحاث المحققة لشروط جوائز التميز و عدد الفائزين بجائزة التميز البحثي و 
جودة النشر بالكلية للعام الجامعي 1438/1437هـ
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الفصل الخامس
المشاركات المجتمعية واألنشطة
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اوال: المشاركات المجتمعية

- جــدول بالمشــاركات المجتمعيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم  للعــام الجامعي 
1438/1437هـ

مقال بعنوان
 »اقتصاديات المعرفة«

بمناسبة المؤتمر 
الدولي

 السابع للتعليم 
العالي

العدد الثاني
صحيفة الجوف

أ.د.  نجم الحصيني
وكيل الجامعة 

للدراسات العليا 
والبحث العلمي

مقال مترجم من بحث 
علمي  بعنوان

»قواقع المياه العذبة 
في المملكة العربية 

السعودية«

توضيح انواع القواقع 
الموجودة في بعض 
المجاري المائية في 
مدينه دومة الجندل

العدد 33
شهر صفر 1438هـ

صحيفة جوف الجامعة
د. ياسر دسوقي دار

مقال بعنوان »ملتقي 
الخبرات و التجارب«

بمناسبة المؤتمر 
الدولي السابع 
للتعليم العالي

العدد الثاني
صحيفة جوف الجامعة

د. أسماء المويشير
عميدة مجمع كليات 

البنات

مقال مترجم من بحث 
علمي  بعنوان »مسح 
جزئي لبعض أجناس 
الطحالب الموجودة 

ببحيرة دومة الجندل«

معرفة األنواع الطحلبية 
التي تعيش في ظل 
الملوحة العالية التي 

تتمتع بها بحيرة دومة 
الجندل

العدد 33
شهر صفر 1438هـ

صحيفة جوف الجامعة
د. أسامة أحمد مهلل

مقال بعنوان »المرأة شريك 
التنمية ودخولها مضمار 
المجلس البلدي محطة 

مهمة يتوقف الزمن عندها«
http://www.aljoufnow.

com/n/s/29716

توضيح دور المرأة 
ومشاركتها الفعالة في 

المجالس البلدية

العدد رقم 29716
صحيفة الجوف االن

د. هيفاء الساكت
عضو المجلس البلدي
وكيلة كلية الطبية 

التطبيقية

مشاركة طالب الجامعة في 
صحيفة الجوف الجامعة

مشاركة في مجال الفنون: 
الكاريكاتير

العدد 33
شهر صفر 1438هـ

صحيفة جوف الجامعة
بشاير جديع

مقال بعنوان 
» لماذا الزراعة العضوية«

يوضح اهمية الزراعة 
العضوية و الحد من اإلسراف 

في استخدام التسميد 
الكيميائي

العدد 33
شهر صفر 1438هـ

صحيفة جوف الجامعة

أ.د.  هاني محمد عوض عبد 
الظاهر

أمسية رمضانية تحت 
رعاية  جمعية تواد للتنمية 

االسرية بعنوان
» الجامعة طموح و احالم 

تتحقق«

توضيح األقسام الجامعية 
المتاحة و شروط التحويل 
من قسم إلى آخر و غيرها 

من النواحي التي تهم 
خريجات الثانوية العامة

1438/9/18هـ

د. أسماء المويشير
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- جــدول بالمشــاركات المجتمعيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم  للعــام الجامعي 
1438/1437هـ

زيارة طالب الكلية 
لمركز ابحاث االبل

 و المراعي

تعريف الطالب بأهداف 
المركز و اهمية المركز 
و عرض ابحاث المركز 

و تطويره 

1438/2/2هـ

د. عبداهلل الهاجوج
 طالب الكلية

محاضرة بمهرجان 
الزيتون بعنوان
» تأثير مخلفات 

الزيتون على نمو 
الحشائش الضارة 

المصاحبة للمحاصيل 
االقتصادية«

توضيح أضرار مخلفات 
الزيتون علي بعض 

المحاصيل ذات 
األهمية االقتصادية 

العالية

1438/5/1هـ

د. إبراهيم بيومي

محاضرة بمهرجان 
الزيتون بعنوان

» الفوائد الصحية و 
العالجية لزيت الزيتون 

في منطقة الجوف 
بالمملكة العربية 

السعودية«

التعريف بأهمية زيت 
الزيتون الصحية و 

استخداماته في كتير 
من االستخدامات 

العالجية

1438/5/1هـ

د. حسن الجبالي

محاضرة بمهرجان 
التمور بعنوان

»النخيل و طرق الوقاية 
من االمراض و اآلفات«
التعريف باالتجاهات 

البحثية المهتمة 
بالنخيل

و التعريف بأهم 
أمراض و آفات النخيل و 

مكافحتها

1438/7/2هـ

أ.د. عالء الدين سيوفي

محاضرة بمهرجان
 الزيتون بعنوان

» دراسة الخواص الفيزيائية 
و الكيميائية لزيت الزيتون 
في منطقة الجوف بالمملكة 

العربية السعودية«

التعريف بخصائص
 زيت الزيتون

1438/5/1هـ

د. صفوان فريحات

محاضرة بمهرجان التمور 
بعنوان

»طرق المكافحة البيولوجية 
لآلفات النخيل »

توضيح اآلليات الحديثة 
لمقاومة آفات النخيل

1438/7/6هـ

د. مجدي الخولي

محاضرة بمهرجان
 الزيتون بعنوان

»التلوث الناتج عن معاصر 
الزيتون و خطورة وصوله 

للمياه الجوفية«

التعريف باألضرار الناتجة من 
مخلفات معاصر الزيتون

1438/5/1هـ

أ.د. صالح رابح

تحكيم مسابقة ملكة 
القراءة بالتنسيق مع  

عمادة شؤون الطالب بشطر 
الطالبات

تحكيم مسابقة

1438/5/26هـ

د. سالم الشراري
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دورة تطويرية بعنوان
» بناء الفرق و العمل 
التطوعي«  بمجمع 

كليات البنات

بناء روح الثقة 
والتعاون بين األفراد، 
تنمية مهارات األفراد 

و زيادة إنتاجيتهم

8-1438/3/9هـ

د. سالم الشراري

محاضرة ارشادية توعوية تحت عنوان
»الكلمة و اثرها علي النفس و المجتمع«، بكلية 

الصيدلة

تبصير الطالبة بأهمية الكلمة، تعريف الطالبة 
بتأثير وسائل التواصل االجتماعي، تبصير 

الطالبة بخطورة مشاركة ما ينشر في وسائل 
التواصل االجتماعي دون التأكد من صحتها، حث 

الطالبة على التعامل مع ما ينشر في وسائل 
التواصل االجتماعي بمهارة الفكر الناقد

1438/7/23هـ

د. فاطمة جالل

دورة تطويرية بعنوان
» استراتيجية إعداد 
البرامج الشبابية« 

بمجمع كليات البنات

معرفة طبيعة الشباب 
و القدرة على تحليل 

احتياجاتهم التدريبية، 
مع عمل إستراتيجية 

لبرنامج شبابي

5-1438/3/6هـ

د. فاطمة جالل

دورة تطويرية بعنوان
» مبادئ و أسس اإلعالم«  

بمجمع كليات البنات

التعريف بمفهوم االعالم 
ووظائف االعالم و مزايا 
االعالم و توضيح ميثاق 

الشرف االعالمي

1438/3/22هـ

د. فاطمة جالل

ورشة عمل بعنوان » كيف 
تنفق لتدخر«،  للكرسي 
العلمي لصاحبة السمو 

الملكي األميرة سارة بنت 
عبداهلل،  ألبحاث تحديات 
المرأة في مجتمع الجوف

توضيح كيفية االدخار، أهم 
االستراتيجيات المتبعة 
لتقليل اإلنفاق و خطوات 
تنفذها، ترسيخ مفهوم 
الوعي االستهالكي من 

الناحية اإلسالمية

1438/9/13هـ

د. سالم الشراري
د. فاطمة جالل

محاضرة إرشادية توعوية 
تحت عنوان»جندية الوطن 

تنبع من الذات«،  بكلية 
الصيدلة

تذكير الطالبة بما يحثه 
دينيا اإلسالمي الحنيف من 
عدم السخرية من اآلخرين 

والتبيين من اإلحداث وعدم 
نشر الشائعات.

تبصير الطالبة بأهمية ما 
تتمتع بها المملكة من 

نعمة األمن و األمان.
تبصير الطالبة بما يقدم 

لها الوطن من خدمات.
تعظيم اإلحساس 

بالمواطنة.
كيف أخدم وطني.

1438/7/20هـ
د. سالم الشراري

مشاركة الكلية بركن 
في » اللقاء التعريفي 

الخاص الطالب والطالبات 
المستجدات«، ببهو مجمع 

كليات البنات

التعريف بكلية العلوم
 وأقسامها ووحداتها

1437/12/18هـ

جميع وحدات الكلية
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المشاركة في فعاليات 
اليوم الوطني ببهو 
مجمع كليات البنات

فعاليات اليوم 
الوطني 86 تحت شعار 

»وطن المجد«

1437/12/27هـ

جميع اقسام الكلية

شاركت طالبات الكلية 
في الورشة التدريبية 

»تمكين«، التي 
نظمها مركز الملك 
عبد العزيز للحوار 

الوطني

صنع مبادرات وطنية 
لتعزيز اللحمة 

الوطنية

9-1438/1/10 هـ

أنوار فريد سليمان
بشاير محمد سرايا

بشطر الطالبات،  
شاركت الكلية في 
الورشة التدريبية 

بعنوان
»تبيان في الوقاية من 
التطرف«، التي نظمها 

مركز الملك عبد العزيز 
للحوار الوطني

التعريف بأسباب النزعة 
نحو التطرف و طرق 

الوقاية منه

9-1438/1/10 هـ

منتهى حسن الفالح
ابتسام عطااهلل العنزي
حنين سليم الشراري
منار خالد الكويكبي

بالتنسيق مع عمادة 
شؤون طالب، شطر 
الطالبات، مشاركة 
الكلية في ورشة 

»استراتيجيات العصف 
الذهني«

تدريب الطالبات على 
التفكير المنطقي

 و كيفية استخدام 
العقل في حل 

المشكالت

1438/3/15هـ

أ. عذراء الشمري
الطالبة عهد الضميري

بالتنسيق مع عمادة شؤون طالب، شطر الطالبات، 
شاركت الكلية في»الملتقي التثقيفي الوقائي 

لمكافحة المخدرات«،  بمجمع كليات البنات

التعريف بأضرار المخدرات و تأثيرها على الصحة 
النفسية 

و االجتماعية للفرد و طرق الوقاية منها

1438/1/3هـ

العنود حسن الزهراني، عهد عزيز الرويلي، عهود 
أحمد عبيد، ريم محمد العبدلي، منتهى حسن 

الفالح، هدى إبراهيم الجدوع، طيف محمد الرويلي، 
بشاير محمد الشمري، فاطمة حمد الجباب، هناء ماهل 

الشمري، أثمار أحمد الرويلي، حال زايد الرويلي
شروق مناحي الرويلي، في خليل الرديني

بالتنسيق مع عمادة شؤون 
الطالب، شطر الطالبات، 

شاركت طالبات الكلية في 
برنامج »اقالم صاعدة«

تنمية مواهبة الكتابة
 وإلقاء الشعر لدي الطالبات

1438/3/21هـ

أ. عذراء الشمري
الطلبات بشاير سرايا

فرح الحمادي

بالتنسيق مع عمادة شؤون 
الطالب، شطر الطالبات، 

شاركت الكلية في برنامج » 
فازت من في حياتها إنجاز«

التأكيد علي أهمية 
التخطيط السليم لتحقيق 

األهداف و كيفية إنجاز 
األهداف، و توضيح أمثله 

نجحت في تحقيق أهدافها 
رغم الظروف الصعبة 

ومقاومة التحديات

1438/3/3هـ

ا. عذراء الشمري
الطابات :

بشاير سرايا
فرح الحمادي
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بالتنسيق مع عمادة 
شؤون ال،طالب شطر 

الطالبات، شاركت 
الكلية في »يوم المرأة 

العالمي«

دور المرأة في 
المجتمع

1438/6/9هـ

د. مرفت بخيت أحمد
أ. عذراء الشمري
أ. ابتسام العلي
أ. عبير العنزي

أ. سندس الهاجوج
أ. مشاعل العنزي

الحفل الختامي لدورة 
نسائم الصيفية

تكريم جمعية 
بشراكم لتحفيظ 

القرآن الكريم 
للمشاركات المتميزات 
في الدورات الصيفية 

1438/11/25هـ

د. اسماء بنت سليمان 
المويشير )عميدة 

مجمع كليات البنات(

المشاركة في احتفاالت 
تخرج الدفعة 11 من 

طالب و طالبات جامعة 
الجوف

اهازيج الفرج و شكر 
للجامعة بمناسبة 

التخرج

1438/8/1
1438/8/3هـ

عميد الكلية و بعض 
اعضاء هيئة التدريس 

بكلية العلوم 
بشطريها

مشاركة اعضاء هيئة 
التدريس بالكلية بمسابقة 

جوائز التميز البحثي وجودة 
النشر بالملتقى السنوي 

الرابع للبحث والنشر 
العلمي

- حصول 19 عضو من اعضاء 
هيئة التدريس علي جوائز 

التميز البحثي و جودة 
النشر

- مشاركة بعض االعضاء 
ببوستر للمشروعات الجارية

29-7-1438هـ

عميد الكلية و بعض اعضاء 
هيئة التدريس بكلية 

العلوم بشطريها

مشاركة كلية العلوم 
بمؤتمر علم السطوح

 و تطبيقاته

عرض لألبحاث و البو سترات 
للمشاركين في المؤتمر و 

عرض لتوصيات المؤتمر

1-2 مايو 2017م

عميد الكلية و بعض اعضاء 
هيئة التدريس بكلية 

العلوم بشطريها
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ثانًيا: األنشطة
1-النشاط الرياضية

}المشاركة بفريق
 كرة القدم

1438/1

وصول الفريق لدور 
الثمانية والخسارة من 

حامل اللقب

المشاركة في مسابقة 
تنس الطاولة

1438/7

عبدالعزيز حمد 
الشمري

خاطر عبداهلل الشمري
عارف محمد الحسن

حصلت كلية العلوم 
على المركز الثالث

المشاركة في سباق 
اختراق الضاحية

1438/1

أحمد عيد العنزي
نواف عبد الهادي 

الشمري
 مخلد محمد عاشق

حصلت الكلية على 
المركز الثاني بجامعة 

الجوف

المشاركة في مسابقة 
السباحة على مستوى 

الجامعة

1438/3

محمد أحمد عويضة
مجاهد شبيشب

حصلت كلية العلوم 
على المركز األول 

وكأس البطولة

المشاركة في دوري الجامعة 
لكرة القدم الصاالت

1438/5

وصل فريق الكلية للدور 
قبل النهائي وخسر من 

حامل اللقب

اقامة بطولة تنس الطاولة 
على مستوى الكلية

1438/2

خاطر عبداهلل الشمري
عبدالعزيز حمد الشمري

عارف محمد الحسن

حصل طالب قسم األحياء 
)خاطر الشمري( على كأس 

البطولة

المشاركة في بطولة 
الجامعة للطائرة الشاطئية

1438/7

مشهور الرويلي
نضال الدريويش

ياسر سليم الصبحي
عارف محمد الحسن

حصلت كلية العلوم على 
المركزين األول والثالث 

وكأس البطولة

اقامة بطولة كرة القدم 
للصاالت على مستوى 

الكلية

1438/3

حصل فريق فسم األحياء 
على البطولة
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- جدول باألنشطة الرياضية التي شاركت بها الكلية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ
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- جدول بمشاركات طالب الكلية في بطولة الجامعات السعودية، ممثلي كلية العلوم

- إحصائية بمشاركات طالب الكلية في بطولة الجامعات السعودية، ممثلي كلية العلوم

النشاط

المشاركة بفريق كرة القدم على مستوى . 1
الجامعات

المشاركة في سباق اختراق الضاحية على . 2
مستوى الجامعات

المشاركة في بطولة الطائرة الشاطئية على . 3
مستوى الجامعات

المشاركة في مسابقة تنس الطاولة على . 4
مستوى الجامعات

المشاركة في مسابقة السباحة على مستوى . ٥
الجامعات

المشاركة 
بخمسة طاب

المشاركة
 بثاثة طاب

المشاركة بفريق

المشاركة 
بطالبين

المشاركة بطالب

المشاركة بطالب

المشاركة بثاثة طاب

المشاركة بفريق

ال توجد مشاركة

ال توجد مشاركة

االحصائية

1437- 1438هـ1436 - 1437 هـ

1437- 1438هـ1436 - 1437 هـ

الطائرة اختراق الضاحية كرة القدم
الشاطئية

السباحةتنس الطاولة

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

.5

0
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2- األنشطة الثقافية

عنوان المشاركة

اإلعجاز العلمي في 
الحشرات

»ا.د. عاء الدين سيوفي«

مضادات األكسدة في 
األغذية و أثارها على 

الصحة العامة
» ا.د. احمد الغراب«

LTCC تكنولوجيا ال
»د. محمد عشري«

المعادالت التفاضلية
و عاقتها بالعلوم األخرى

»د. محمد حدادين«

النباتات الطبية بين 
الماضي والحاضر

» د. اسامة مهلل«

الطاقة المتجددة وغير 
المتجددة

»« د. مصطفي مبارك«

البنى الجبرية
 و مدلوالتها

»ا. احمد ساروش«

القواقع في المملكة 
العربية السعودية
»د. ياسر دسوقي«

التطبيقات التحليلية 
للمواد متناهية الصغر

» د. صفوان فريحات«

الهدف من المشاركة

التحدي واإلعجاز في 
الخلق لألنس والجن 
كالبعوضة والذبابة 

ودابة األرض

إبراز أهم األغذية 
المحتوية على مضادات 

األكسدة

المشاكل المتعلقة 
بطرق التوصيل في 
االلكترونات المصغرة

حل بعض المشاكل 
المرتبطة  بعلم 

البيولوجي

ماهية النباتات الطبية 
والمواد الفعالة التي 

تتواجد بها

دراسة الخايا الشمسية  
وكيفية تصنيعها 

بطرق فيزيائية مختلفة 
وكذلك تطبيقات الخايا 
الشمسية في المجاالت 

العملية المختلفة

تقديم مفهوم للبنى 
الجبرية في بعض 

العلوم  مثل االتصاالت، 
الكيمياء و الحاسب االلي

األهمية الطبية 
والبيطرية ألنواع من 

قواقع المياه العذبة في 
المملكة

التطبيقات العامة 
لبعض المواد الكيميائية

تاريخ المشاركة

1438/1/1٥ هـ

1438/1/29 هـ

1438/2/27 هـ

1438/3/12 هـ

1438/3/26 هـ

1438/٥/1٥ هـ

1438/٥/29 هـ

1438/6/27 هـ

1438/7/19هـ

الجهة المنفذة

لجنة األنشطة 
العلمية 
والثقافية

المستهدفون

طاب الكلية  
وأعضاء هيئة 

التدريس 
والموظفين

عدد الحضور

30

28

21

21

٥0

23

1718

2٥18

23

- جــدول بالمشــاركات الثقافيــة التــي شــارك بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم 
خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ
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3-  األنشطة االجتماعية

 

لقاء سعادة وكيلة 
الكلية بعضوات هيئة 

التدريس بالكلية

1437/11/26هـ

وكيلة الكلية
د. أسماء المويشير

أعضاء هيئة التدريس 
بالكلية

مناقشة امور العمل 
و متطلبات أعضاء 
هيئة التدريس و 

توضيع اليات العمل 
و توجيه بعض 

المالحظات و التأكيد 
علي العمل بها

35

برنامج حفل استقبال 
الطالب الجدد

1437/12/20هـ

عميد الكلية

الطالب الجدد

تعريف الطالب بكلية 
العلوم واللجان 

والوحدات المختلفة 
بالكلية

100

برنامج حفل استقبال 
الطالب الجدد

للفصل الدراسي األول

1437/12/20هـ

وكيلة الكلية 
د. أسماء المويشير

الطالب الجدد

برنامج حفل استقبال 
الطالبات الجد)الفصل 
األول( وكيلة الكلية 

)آنذاك(
د. أسماء المويشير

60

برنامج حفل استقبال 
الطالبات الجدد للفصل 

الدراسي الثاني

1438/5/19هـ

وكيلة الكلية

د. عبير الحشاش
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- جدول باألنشطة االجتماعية التي شاركت بها الكلية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ



146

 

حفل ختام األنشطة

1438/8

عميد الكلية

أعضاء هيئة 
التدريس

تكريم أعضاء
 هيئة التدريس 

والموظفين

80 عضو هيئة 
تدريس وموظف

حفل توديع و تكريم

1438/8/27هـ

عميد الكلية و اعضاء 
قسم الفيزياء

د. رياض القماطي

تكريم د. رياض 
القماطي بمناسبة 
انتهاء فترة عمله 

بالقسم

جميع اعضاء قسم 
الفيزياء - شطر 

الطالب

حفل توديع و تكريم

1438/8/27هـ

عميد الكلية و اعضاء 
قسم الكيمياء

د. حسام القلعاوي 
و د. صفوان فريحان

  
تكريم د. حسام 

القلعاوي و د. صفوان 
فريحان  بمناسبة 

انتهاء فترة عملهم 
بالقسم

جميع اعضاء قسم 
الكيمياء - شطر 

الطالب

د 
عد

    
    

    
    

ف   
هد

 ال
    

    
ون

دف
ه

ست
لم

  ا
    

ة 
ه

لج
  ا

    
    

    
خ 

اري
  ت

    
    

    
    

ن 
وا

عن   
كة

شار
لم

 ا
كة

شار
لم

 ا
ذة

نف
لم

ا
كة

شار
لم

ن ا
م

ون
رك

شا
لم

ا

	

	

	

	

	

	

- جدول باألنشطة االجتماعية التي شاركت بها الكلية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ
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4- أنشطة ترفيهية و المسابقات

 
 

مسرحية »طبخة 
بمواصفات علمية«

التعريف باألقسام 
العلمية بطريقة 

فكاهية

1438/1/19هـ

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي

طالب و طالبات
 الكلية

45

مسابقة تخصصي 
بصورة

تحفيز الطالب
 و بث روح المنافسة 

واضافة المتعة
 و التشويق الي 

العملية التعليمية

1438/1/24هـ

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي

طالبات الكلية

مسرحية
 لحظات حرجة 

تعريف الطالبات طرق 
اإلسعافات االولية

1438/3/13هـ

لجنة المختبرات

طالب و طالبات
 الكلية

25

مسابقة
 للطالب

تحفيز الطالب
 و بث روح المنافسة 

واضافة المتعة
 و التشويق الي 

العملية التعليمية

1438/3/26هـ

لجنة األنشطة الطالبية 
بالتعاون مع لجنة 
األنشطة العلمية 

والثقافية

طالب الكلية

عمل و تناول وجبات 
غذائية يابانية، من 

السوشي، لطالب مقرر 
علم الطحالب

تعريف الطالب بمصدر 
غذائي شهير في 
اليابان، يدخل في 

إعداده الطحالب، التي 
يدرسها الطالب

1438/2/15هـ

ا.د هاني محمد عوض

طالب و طالبات
 الكلية

طالب مقرر علم 
الطحالب

إعالن عن مسابقة 
تصميم شعار لكلية 

العلوم

تحفيز الطالب و بث 
روح المنافسة و اضافة 
المتعة و التشويق الي 

العملية التعليمية

1438/2/1هـ

عمادة الكلية

طالب و طالبات
 الكلية

طالب 
و طالبات الكلية اد
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- جــدول باألنشــطة الترفيهيــة و المســابقات التــي شــاركت بهــا الكليــة خــالل العــام الجامعي 
1438/1437هـ
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٥ - األنشطة المتنوعة /  المحاضرات العامة

الفئة
 المستهدفة

الطاب و أعضاء 
هيئة التدريس

الجهة
 المنظمة

لجنة النشاط 
الطابي

عنوان المحاضرة

أساسيات صناعة األفام

نظرية االنفجار العظيم:  نشأتها وكيف تطورت 
في الوقت الحالي

أ. أمل الرويلي

رياضة العقل في ظل الرياضيات
د. عبير الدهيمان

الكيمياء العضوية و تطبيقاتها
د. نسرين محمود مرسي

زيت البقدونس وفوائده وتأثيره على األم 
الحامل واألجنة

د. ميرفت أحمد بخيت

التفكير الرياضي المنطقي
د.عبير الحشاش

المواد الحيوية
د. كريمة أحمد

مضادات األكسدة
د. مرفت الشريف

مقدمة في استخدام برنامج الميبل في حلول 
بعض المسائل الرياضية

د. أسماء المويشير

التاريخ

1438/3

1438/1/10

1438/1/17هـ

1438/1/24هـ

1438/2/3هـ

1438/2/22هـ

1438/2/29ه

ـ
1438/3/7هـ

1438/٥/22هـ

عدد 
المستفيدين

30

24

26

3٥

30

21

29

2٥

- جــدول بالمحاضــرات العامــة التــي تــم  شــارك بهــا اعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم 
خالل العــام الجامعــي 1438/1437هـ
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الفئة
 المستهدفة

خريجي كلية 
العلوم

الجهة
 المنظمة

لجنة الخريجين

عنوان المحاضرة

اكتب سيرتك الذاتية بطريقة احترافية
أ.د. عاء الدين سيوفي

المقابلة الشخصية بوابة الحياة العملية
أ.د. عاء الدين سيوفي

 مشروعات استثمارية ناجحة مستوحاه من 
دراستك الجامعية«

أ.د. هاني محمدعوض عبد الظاهر

ابدأ حياتك العملية
أ.د. عاء الدين سيوفي

فن وخطوات كتابة السيرة الذاتية
د. فاطمة جال

مهارات اجتياز المقابلة  الشخصية
د. فاطمة جال

التهيئة لابتعاث
د. تغريد النصيري

بوصلة التفكير
د. سام الشراري

قدمي نفسك بصورة ايجابية
د0 فاطمة جال

القواعد الذهبية في المقابلة الشخصية
د 0فاطمة جال

االبتعاث من القرار الى التقديم
د0 تغريد سطم العبيكة

التاريخ

1438/1/24هـ

1438/1/29هـ

3/7/ 1438هـ

1438/7/22هـ

1438/2/1هـ

1438/3/7هـ

1438/3/14هـ

1438/3/21هـ

1438/6/22هـ

1438/7/21هـ

1438/7/28هـ

عدد 
المستفيدين

لم يحدد

لم يحدد

38

لم يحدد

36

36

26

32

2٥

24

18

- جــدول بالمحاضــرات العامــة التــي تــم  شــارك بهــا اعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم 
خالل العــام الجامعــي 1438/1437هـ
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الفئة
 المستهدفة

أعضاء هيئة 
التدريس

الجهة
 المنظمة

وحدة الجودة 
كلية العلوم

اللجنة العلمية 
بقسم األحياء

عنوان المحاضرة

توصيف المقرر وفق النموذج الهيئة الوطنية 
لاعتماد األكاديمي والتقييم

د. عبداهلل الهاجوج

توضيح محتويات ملف المقرر ماهيته
 وكيفية إعداده وتنظيمه

د. عبداهلل الهاجوج
د. صبري النجار

الخطة االستراتيجية األولى لجامعة الجوف و دور 
الطاب و أعضاء هيئة التدريس في الجودة

الكايتينيز: التنوع و الفسيولوجيا البيئية
د. بن عمر شبه

دور بعض الفطريات في زيادة انتاجية بعض 
نباتات المحاصيل

أ.د. هاني محمد عوض عبد الظاهر

االرتباط بين الديدان ثنائية العائل والقواقع
د. ياسر دسوقي يار

خصائص و خطوات البحث العلمي
 و كتابة االوراق العلمية 

ا. د هاني محمد عوض عبد الظاهر
د. محمد محمود المغازي

بيئة وبيولوجية األكروسات
د. محمد محمود المغازي

االستخدامات الطبية للحشرات
د. فاطمة جال

تأثير الموجات الكهرومغناطيسية علي الذاكرة
د. شريفة حامد

أهمية أشعة الشمس كمصدر أساسي 
لفيتامين د

د. فاتن معوض زهو

 Characterization of proteins storage in
Argania spinosa

د. مريم عاش

التاريخ

1438/3/30هـ

1438/4/14هـ

1438/2/8هـ

1438/2/3

1438/3/2

1438/3/17

1438/6/8هـ

3 /4/ 1438هـ

1437/12/22هـ

2016/10/27

2016 /12/8

2016/12/22

عدد 
المستفيدين

79

80

20

18

18

18

33

18

12

10

12

11

- جــدول بالمحاضــرات العامــة التــي تــم  شــارك بهــا اعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم 
خالل العــام الجامعــي 1438/1437هـ
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الفئة
 المستهدفة

أعضاء هيئة 
التدريس

الجهة
 المنظمة

اللجنة العلمية 
بقسم األحياء

اللجنة العلمية 
بقسم 

الرياضيات

عنوان المحاضرة

زراعة اسطح المباني المنزلية 
د. غالية النصيري

زراعة آمنة بأصدقاء جيدين
د. أمينة المران

اإلعجاز العلمي لعلم األجنة بالقران
د. مرفت بخيت

المعالجة الحيوية لتلوث التربة بمركبات الفينول
د. تغريد النصيري

 Characterization of some Tilabia
species

د. مني صابر

 Differential equation and its
applications

د. محمد حدادين

 Algebraic Structure and their
interpretation
أ.أحمد ساروش

 A mixture of two Burr Type III
 distributions:  Identifiability and

estimation under Type II censoring
د. أسماء المويشير

Category and  functor
أ. نورا ثاعي الذيابي

Trends  in mathematics today
د. أبها دافي نتوار

How do leopard's has its spots
أ. رضوانا علي بارفين

التاريخ

2016/12/2

2016/12/2

2016/12/22

2016/12/22

2016/12/1٥

1438/3/12هـ

1438/٥/29هـ

1438/1/23هـ

1438/1/23هـ

1438/2/22هـ

1438/2/22هـ

عدد 
المستفيدين

10

11

12

12

11

30

32

7

7

6

6
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الفئة
 المستهدفة

أعضاء هيئة 
التدريس

الطالبات
 والفنيات
 و أعضاء 

هيئة
 التدريس

الجهة
 المنظمة

اللجنة العلمية 
بقسم 
الكيمياء

اللجنة العلمية 
بقسم الفيزياء

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي

لجنة 
المختبرات
 و األمن 
والسامة

عنوان المحاضرة

 Analytical applications of
nanomaterials
د. صفوان فريحات

Nanomaterial
د. فاطمة حسن

مضادات االكسدة
د. ميرفت الشريف

food safty
أ.  ايمان عبداهلل الشايقى

 Effect of Calcium Phosphate Surface
 Layer on Drug Binding and Release

 from Bioactive Glass: ATR-FTIR AND
SEM-EDX Studies

د. كريمه أحمد

اإلرشاد األكاديمي في ضوء وثيقة المرشد
د. فاطمة جال

اإلسعافات األولية في حوادث مختبر الكيمياء
د. نادية الكنزي

التعرف علي رموز المواد الكيميائية الضارة و 
الخطرة في مختبر الكيمياء

د. فاطمة حسن

تقنية استخدام جهاز األشعة فوق البنفسجية
د. أميرة عاطف

تقنية استخدام جهاز التبخير و طرق الفصل 
الكروماتوجرافي

د. مطيرة الشمري

تقنية استخدم جهاز اللهب الضوئي
د. رحاب الشرقاوي

تعريف جميع الطالبات و الفنيات عن أسماء 
الزجاجيات و استخداماتها الموجودة في 

المختبر
د. مرفت الشريف

التاريخ

1438/1/23هـ

1438/3/2هـ

1438/3/8

1438/2/22

1438/1/2٥هـ

1438/6/3هـ

1438/3/٥

1438/3/6هـ

1438/3/8

1438/3/8هـ

1438/3/9هـ

1438/3/9هـ

عدد 
المستفيدين

6

10

10

10

3

19

36

20

23

31

28

27
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الفئة
 المستهدفة

الطالبات
 والفنيات
 و أعضاء 

هيئة
 التدريس

الجهة
 المنظمة

لجنة 
المختبرات
 و األمن 
والسامة

عنوان المحاضرة

Elisa تقنية استخدم جهاز
أ. ايمان الشايقي

االسيليسكوب
أ. عمشة الشمري

البندول البسيط
أ. متعبة الصقري

توصيل الدوائر االلكترونية و مكوناتها
د. سماح عيسي

لزوجة السوائل 
أ. رحاب عوض الكريم

التوتر السطحي 
أ. امل الرويلي

الحرارة النوعية
أ. نورة العنزي

توصيل الدوائر الكهربية و مكوناتها
أ. منال الرويلي 
أ. عبير العنزي

المرونة
د. كريمة أحمد علي 

تقنية إذابة الشمع و التحضين و التقطيع
د. مريم عاش

التمييز بين الفطريات السامة و الغير سامة
 ومعالجة التسمم بالفطور

د. شيماء نبيل

طرق حفظ العينات المعشبات
د. هيفاء الساكت

تقنية استخدام الميكروسكوبات العلمية
 و كيفية العناية بها 

د. نرمين موسي 

تقنيات استخاص الحامض النووي
د. مني صابر عزب

التاريخ

1438/3/9هـ

1438/2/27هـ

1438/2/27هـ

1438/2/28هـ

1438/2/28هـ

1438/2/29هـ

ـ
1438/2/29هـ

1438/3/1هـ

1438/3/2هـ

1438/2/20هـ

1438/2/20هـ

1438/2/20هـ

1438/2/21هـ

1438/2/22هـ

عدد 
المستفيدين

30

1٥

11

12

11

12

10

10

13

1٥

2٥

20

30

8
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الفئة
 المستهدفة

الطالبات
 والفنيات
 و أعضاء 

هيئة
 التدريس

عضوات هيئة 
التدريس

عضوات هيئة 
التدريس 
-الطالبات

الجهة
 المنظمة

لجنة 
المختبرات
 و األمن 
والسامة

وحدة التعليم 
االلكتروني

اللجنة
 اإلعامية

عنوان المحاضرة

طريقة استخاص مادة الكلورفيل  من النباتات
د. غالية النصيري

تقنية استخدام بعض األجهزة المعملية في 
التجارب البيولوجية

د. سام الشراري

كيفية التشريح العياني للحيوانات المختلفة
د. مرفت بخيت

حفظ العينات الحشرية الكاملة
د. فاطمة جال

تعيين فصائل الدم  و عد كرات الدم الحمراء
د.  شريفة حامد

تطبيقات بنظام الباك بورد
د. مرفت عبد العزيز الشريف

اعداد االختبارات االلكترونية
د. مرفت عبد العزيز الشريف

مخازن االسئلة
د. مرفت عبد العزيز الشريف

التثقيف اإلعامي الجامعي
د. نرمين موسي

مزايا ومساوئ اإلعام المعاصر
د. نرمين موسي

التاريخ

1438/2/22هـ

1438/2/22هـ

1438/2/23هـ

1438/2/23هـ

ـ
1438/2/24هـ

1437/12/28هـ

1438/6/9

1438/7/1٥

1437-11-29

1438-3-12

عدد 
المستفيدين

2

38

2٥

38

27

3٥

16

13

2٥

6٥
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الفئة
 المستهدفة

اعضاء هيئة 
التدريس

الجهة
 المنظمة

المكتبة 
الرقمية 

السعودية

عنوان المحاضرة

االتجاهات الحديثة في طرق الوصول الى مصادر 
المعلومات على شبكة االنترنت

تصميم االستبانات االلكترونية

 SciFinder, your first step in the
scientific research

Britannica Academic

ProQuest Databases

Ebrary Academic Complete Training

Tips to write a research article

 Scifinder your first step in the scientific
research

 how to select the right journal for your
research

رحلة في مجات اوكسفورد

EBSCO – General

 How to publish a scientific paper with
WILEY

التاريخ

2017/4/12

2017/4/16

2017/٥/2

2017/٥/10

1438/2/22

1438/2/23

2017/٥/24

2017/٥/2

2017/٥/21

19-8-1438 هـ

2017/4/10

20-8- 1438 هـ

عدد 
المستفيدين

4

6

2

1

4

6

1

2

2

2

1

1
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٥ - األنشطة المتنوعة /   البرامج و اللقاءات الطابية 

البرنامج

برنامج »التقنيات التطبيقية 
والتجارب االساسية 
بمختبرات الكلية«

تدريب فنيات المعامل على 
األجهزة والتحضير

 استخدام األجهزة 
والتقنيات الحديثة بمعامل 

قسم الكيمياء - شطر 
الطلبة - تحت شعار »اعرف 

أكثر«

تنمية مهارات طاب األحياء 
في التعامل مع األجهزة 

المعملية المتنوعة

برنامج استغال الوقت

اللقاء التعريفي بالبوابة 
االلكترونية للطالب

اللقاء اإلرشادي األول في 
الفصل الثاني 1438/1437 هـ

الهدف من البرنامج

تدريبات تفاعلية في 
مختبرات اقسام الكلية

تدريب الفنيات على 
األجهزة المعملية 

و كيفية تشغيلها 
وصيانتها

تدريب طاب الكيمياء 
على االستخدام األمثل 

لألجهزة المعملية

تدريب طاب األحياء 
على االستخدام األمثل 

لألجهزة المعملية

نستعرض  بعض األفكار 
الستغال الوقت

التعريف بالبوابة 
االلكترونية للطالب 

والعمليات األكاديمية 
التي تتضمنها

أهمية حضور المحاضرات 
و عدم الغياب.، أهمية 
الدراسة البيتية أو في 

مكتبة الجامعة

التاريخ

من 1438/2/20هـ
الي1438/3/٥هـ

1438/6/17هـ

صفر 1438هـ

19-2٥ صفر 
1438هـ

1438/2/8هـ

1438/2/6 هـ

1438/٥/18 هـ

الجهة المشاركة

لجنة المختبرات

لجنة المختبرات

لجنة المختبرات

لجنة المختبرات

لجنة النشاط الطابي

وحدة اإلرشاد األكاديمي

وحدة اإلرشاد األكاديمي

الجهة 
المستهدفة

الطالبات 
والفنيات

الفنيات

الطاب 
والفنيون
الطاب

الفنيون

الطالبات

المرشدين 
األكاديميين

طاب الكلية

اعداد 
المشاركين

1٥0

9

61

188

41

6

1٥
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البرنامج

ملتقي التوعية 
باإلرشاد األكاديمي 

وأهميته

برنامج » معا نحو 
القمة«

صناعة النجاح

اللقاء التعريفي 
بلجنة الخريجين

اللقاء التعريفي 
بلجنة الخريجين

لقاءعمادة الجودة 
مع طالبات الكلية

تفعيل يوم الجودة 
العالمي

يوم االبتعاث

الهدف من البرنامج

تعريف الطالبات باإلرشاد 
األكاديمي، تصبير الطالبة بدورها 

تجاه مرشدتها األكاديمية، حث 
الطالبات علي التواصل مع 
المرشدة األكاديمية، تبصير 

الطالبات بخدمة اإلرشاد 
اإللكتروني عن طريق الباك بورد

المشاركة في فعاليات بيئة 
معززه للصحة النفسية

تهيئة الطالبات لاختبارات

التعريف بلجنة الخريجين و عرض 
رسالة و أهداف و مهام اللجنة و 

عرض الخطة التنفيذية للجنة

عرض أهداف لجنة الخريجين 
وعرض األنشطة الثقافية 

واالجتماعية التي تسعى الوحدة 
إلقامتها بالتعاون مع الطلبة 

الخريجين

لتفعيل نادي الجودة وترسيخ 
مفهوم الجودة لدى طاب 

الجامعة

شرح الخطة االستراتيجية االولى 
لجامعه الجوف 1443/1438هـ .
توضيح الرؤية المستقبلية 

للمملكة 2030م والرؤية 
المستقبلية لجامعة الجوف 2030م

توضيح أهمية لجنة االبتعاث - 
المبتعث ماله وما عليه من حقوق

التاريخ

1438/6/7هـ

1438/1/11هـ

1438/3/20هـ

1438/1/11هـ

1438/1/17هـ

1438/1/16هـ

1438/2/28هـ

1438/6/3هـ

الجهة المشاركة

وحدة االرشاد االكاديمي

وحدة االرشاد االكاديمي

وحدة االختبارات 
و اإلرشاد األكاديمي

لجنة الخرجين

وحدة الجودة
 و االعتماد األكاديمي

لجنة شئون المبتعثين

الجهة 
المستهدفة

الطالبات

الطالبات

الطالبات

الطالبات 
المتوقع 
تخرجهم

الطاب 
المتوقع 
تخرجهم

الطالبات

أعضاء هيئة 
التدريس

اعضاء هيئة 
التدريس

اعداد 
المشاركين

20

٥0

4٥

23

26

68

٥0

6٥
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للعــام  الثامــن  الطالبــي  العلمــي  الملتقــي  فــي  العلــوم  كليــة  اســتعدادات 
هـــ الجامعــي1438/1437 

- مشــاركات الطــاب وطالبــات الكليــة اســتعدادا للملتقــى الطابــي العلمــي الثامــن للعــام 
الجامعــي 1437-1438هـ

القسم

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الفيزياء

االحياء

االحياء

االحياء

الكيمياء

الكيمياء

االحياء

االحياء

سعود عبد اهلل 
الرشيدي

فهد سالم مهجع 
الرويلي

عبد العزيز

جاسر محمد

تركي حمود

رياض الهزيم

محمد مفرح فريح

شذي فهيد الدرباس

غدير غريب الشمري

فرح نايف فرحان الرويلي

محمد عقيل الرويلي

عبد السام سوير فاح 
الرويلي

عادل عايض المطيرى

الريم فاج الرويلي

الثمنة

المشروبات الغازية
مدى تأثير المشاكل 

األسرية على األبناء

العنف ضد االطفال

د. وائل عرفه

د. وائل عرفه

د. حسن الجبالي

د. نرمين موسي

اد. احمد حسن الغراب

 
د. عمرو نصار

د. محمد الهاشمي

اد. خالد فاروق

د. حازم مهران

د. عمرو عبد النبي 
عيسوي

د. مصطفي مبارك

د. شريفة حامد

د. شريفة حامد

د. فاطمه حسين

Caramelization

الميكانيكية الكيميائية 
لإلدمان

Chemtrail

Extraction

 Solid phase extraction
method

 From Phtyosynthesis
to Photocatalysis

الكلوركات

الجينات

الخايا الجذعية

السرطان اكذوبة العصر

اسم الطالب/ه

اشرحها

األفالم التوعوية

اسم المشرفعنوان المشاركة



159

القسم

الفيزياء

االحياء

الكيمياء

االحياء

االحياء

االحياء

االحياء

االحياء

محمد مفرح فريح

امجاد محمد بطاح 
الرويلي

عهد فارس الرويلي

شذى عبد الحكيم الخليف
روابي مرعي المشاري

أسماء قريان الرويلي

ابتهال راجي الرويلي
امل مفلح الرشيدي
اماني هايل الرويلي

رفعه باتل الرويلي

انوار فريد طبش

تأثير استخدام فطر 
  Trichodermaharizanum

كمسمد حيوي علي نمو 
بادرات الطماطم

الوعي لدي طالبات جامعة 
الجوف عن اهمية تناول حمض 

الفوليك ومنع التشوهات 
الخلقية وعيوب االنبوب 

العصبي الجنيني

 Isolation and
 Identification of Fungi
 from Roumy Cheese
 Solid in Markets in

 Sakaka, Aljouf, Saudi
Arabia

تأثير مستخلص تفل الزيتون 
واوراقه علي العوامل 

الفسيولوجية في االرانب

تقييم االهميه الطبية لنبات 
البنجر

د. أمينة المران

د. مرفت احمد بخيت

د. شيماء محمد نبيل

د. مني صابر

د. شريفة حامد

د. مصطفي مبارك

أ.منال الرويلي

أ. ايمان الشفعي
د. هالة

قياس منسوب المياة في 
الخزانات

المساعد الخشبي

تنفيذ االوامر الصوتية علي 
السبورة الذكية

اسم الطالب/ه

االبتكارات

األبحاث

اسم المشرفعنوان المشاركة
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القسم

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

الفيزياء

الفيزياء

االحياء

االحياء

االحياء

االحياء

فاطمة حمد الحباب
فرح بدر المخلف

مريم محمد الرمالي
هند بشير محمد

هدي ابراهيم الجدوع

اخاص احمد الرويلي
اثمار احمد الرويلي

سارا عبدالرازق صالح
براءة عبدالرحمان صالح الجبر

بيان احمد رجاء السحيم
أثير خالد محمد المفرج

في مثال الصالح
اشواق عيد العنزي
امل حمدان السالم

نعيمة عبدالحكيم السليمان

حسين عايش بو حسن
عبداللطيف محمود الجهنى

خالد مصلح عشوي الشراري
عبدالسام ضيف اهلل الشرارى

عبدالرحمن حامد الجهنى
مخلد محمد على الهزازى

عبدالرحمن معا الردادى
أنس محمد نصير
رائد عواض سعدى

عبدالعزيز سعيد الحازمى

د.نسرين  محمود 
مرسي

د.سماح عيسي محمد

د.كريمه احمد

د/ عبداهلل الهاجوج

د/ ياسر دسوقى

د/ أسامه مهلل

د/ نصر حسن جمعه

 Fluoroquinolone,
 Synthesis and

Biological Application

 Coumarin Derivatives
 and Biological

Applications

 Synthesis  and
 Pharmacological

Activity of Imidazoles

 Synthesis and
 Applications of Indole

Derivatives

دراسة دورة التبريد البخارية 
ذات سلسلة تكاملية

حساب معامل التوهين 
الكتلي الكلي للماء

نمو شجرة الزيتون بالجوف

وجود أنواع من قواقع 
المياه العذبة ذات أهمية 

طبية وبيطرية في منطقة 
الجوف بالمملكة العربية 

السعودية

مسح جزئى لبعض أجناس 
الطحالب ببحيرة دومة 

الجندل

تنوع الغطاء النباتى 
الصحراوى على جوانب 

الطرق بسكاكا

اسم الطالب/ه

األبحاث

اسم المشرفعنوان المشاركة
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القسم

االحياء

الكيمياء

االحياء

االحياء

االحياء

االحياء

الكيمياء

االحياء
االحياء

محمد بن أحمد الردينى

عبد اهلل زيد عبد اهلل التميمي

هديل سعد الشمري

امجاد محمد بطاح الرويلي

غدير غريب الشمري

بشاير محمد الشمري

عهد فارس الرويلي

ريف عمر السبيلة
سلوي عبدالعزيز سعود

د/ موسى بن عثمان 
قرموش

د. وائل عرفه

د. فاتن زهو

د. فاتن زهو

د. فاتن زهو

أ.مي مهدي الرشيدي

د.اميره عاطف
 محمود غنيم

د. مني صابر
د. مني صابر

التركيب الدقيق للحمض 
)DNA( النووي

القاء:يحدد من قبل اللجنة

القاء:يحدد من قبل اللجنة

القاء:يحدد من قبل اللجنة

القاء: يحدد من قبل اللجنة

مجتمع آمن فكريا

أضرار السيول وكيفية 
التعامل معها واالستفادة 

منها

وطن السام
أمننا في ديننا

اسم الطالب/ه

اإللقاء

أوراق عمل

خدمة المجتمع

شعر

اسم المشرفعنوان المشاركة
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الكيمياء

الكيمياء

الفيزياء

االحياء

الكيمياء

الكيمياء

الكيمياء

هدي ابراهيم الجدوع

فاطمه حمد

مها داغش
سالمه علي العنزي

بشاير عطااهلل محمد الرويلي

عبد العزيز صالح الجارد

طال مرضى صالح الرويلى

مجاهد بن بشيبش بن محمد 
العاطي

د.نسرين محمود مرسي

أ.مي الرشيدي

د.سماح عيسي محمد

د. مريم عاش

د. طارق سيف النصر

د. رضا الخشاب

د. صفوان فريحات

Ph meter

Melting point

خواص الديود الضوئي في 
دائرة التيار المستمر والتيار 

المتردد

طريقة استخدام الميكروتوم 
الدوار للحصول علي القطاعات 

البارافينية

Water salinity tests

المعمل التخيلى ) مختبر 
المحاكاه(

تقدير نسبة فيتامين سي في 
العينات المختلفة

المعرض الطالبي.. عرض تجارب علمية

اسم المشرفعنوان المشاركةاسم الطالب/هالقسم
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٥ - األنشطة المتنوعة /   الحمات التوعوية

الحملة التوعوية

السامة المرورية 
والتعريف بالغرامات

طوري ذاتك و ارتقي 
بها

الزجاجيات في 
مختبرات العلوم

المختبرات ادأب 
وسلوكيات

نشر ثقافة الجودة

حملة
 »معا خطوة بخطوة«

اإلرشاد االلكتروني

تسجيل المقررات

اإلرشاد المبكر

أمن وطن 
وسامة فكر

التعريف بالغرامات المرورية

توعية الطالبات بالطرق االستذكار 
الفعال و التغذية السليمة والمراجعة 

قبل االختبارات

كيفيه حفظ الزجاجيات في المختبرات 
و تنظيمها، تنظيف الزجاجيات، 

احتياطات السامة عند التعامل مع 
الزجاجيات، اإلسعافات األولية إلصابات 

الزجاج

التعريف باآلداب و التوجيهات التي 
يجب االلتزام بها داخل المعمل و 

توضيح طرق اإلسعافات األولية التي 
يجب العمل بها في حالة أي ظرف 

طارئ

التعريف بوحدة الجودة و عرض رسالة 
و اهداف و مهام اللجنة و عرض 

الخطة التنفيذية للوحدة

تعريف الطالبات المستجدات بالكلية 
واالقسام والبوابة االلكترونية وطريقة 

استخدامها

اإلعان عن تفعيل اإلرشاد االلكتروني

الحد من مشكلة التعارضات

حث الطالبة على اإللتزام  بالخطة  
الدراسية وما يجب أن تسجله  الطالبة 
من مقررات حسب الخطة والمستوى 

وكيفية التسجيل، حصر الطالبات 
الائي قمن بتسجيل المقررات من 

قبل المرشدات، الحد من  التعارضات 
المستقبلية للمقررات

تبصير الطالبة بأهمية الكلمة، 
تعريف الطالبة بتأثير وسائل التواصل 

االجتماعي، تبصير الطالبة بخطورة 
مشاركة ما ينشر في وسائل التواصل 

االجتماعي دون التأكد من صحتها، 
حث الطالبة على التعامل مع ما 

ينشر في وسائل التواصل االجتماعي 
بمهارة الفكر الناقد. تذكير الطالبة 
بما يحثه دينيا اإلسامي الحنيف من 
عدم السخرية من اآلخرين والتبيين 
منا إلحداث وعدم نشر الشائعات.  
تبصير الطالبة بأهمية ما تتمتع به 
المملكة من نعمة األمن واألمان . 

تبصير الطالبة بما يقدم لها الوطن 
من خدمات. تعظيًما لإلحساس 
بالمواطنة.  كيف أخدم وطني.

1438/2/28 هـ

خال الفصل 
الدراسي االول

7/26 الي 
1438/8/1هـ

1438/1/1٥هـ
و لمدة اسبوع

-22
1438/1/23هـ

-27-24
1437هـ

1438/2/6هـ
و لمدة اسبوع

1438/3/30هـ 
ولمدة 

اسبوعين

1438/7/13هـ 
ولمدة 

اسبوعين

-20
1438/7/23هـ

عمادة شؤون 
الطاب وإدارة مرور 

الجوف
وحدة االختبارات

لجنة المختبرات 
واألمن و السامة

وحدة الجودة 
واالعتماد 
األكاديمي

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي 
والطابي

طاب الجامعة

الطالبات الكلية

الفنيات و الطالبات

أعضاء هيئة 
التدريس

100 طالب

الطالبات الكلية

160

1٥0

31

210

1٥0

230

1٥0

202

اعداد المشاركينالجهة المستهدفةالجهة المشاركةالتاريخالهدف من الحملة التوعوية

- جدول بالحمالت التوعوية التي شاركت بها وحدات و لجان الكلية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ
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- جدول بعدد أنشطة الكلية للعامين 1437/1436هـ - 1438/1437هـ 

- إحصائية بعدد أنشطة الكلية للعامين 1437/1436هـ - 1438/1437هـ

النشاط

المشاركات المجتمعية
النشاط الرياضي
النشاط الثقافي

النشاط االجتماعي
المحاضرات العامة
البرامج و اللقاءات 
الحمات التوعوية

المعارض
االنشطة الترفيهية و المسابقات

االجمالي

34
8
8
7
91
15
10
0
6

179

30
5
1
5

84
4
5
3
3

140

االحصائية

1436 - 1437 هـ

1436 - 1437 هـ

1437- 1438هـ

1437- 1438هـ

المشاركات 
المجتمعية

االنشطة 
الترفيهية و 
المسابقات

النشاط 
الرياضي

النشاط 
الثقافي

النشاط 
االجتماعي

المحاضرات 
العامة

البرامج و 
اللقاءات 

الحمات 
التوعوية

المعارض
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ثالثًا: الزيارات واالستضافات

الجهة الزائرة او المستضيفة

ت
ارا

زي
ال

ت
فا

ضا
ست

اال

التعريف بأهمية مركز االبل 
و اهدافه و توضيح بعض 
االبحاث  العملية التي يتم 

اجراءاها داخل المركز

التعرف على طريقة 
استخراج زيت الزيتون من 

الثمرة

التعرف على نظام الدراسة 
بالجامعة، و مشاهدة 
معامل و متاحف كلية 
العلوم مع شرح عملي 

على بعض التجارب التي 
يدرسها الطاب الزائرين 

في مدرستهم

زيارة ميدانية و المتابعة
لتقديم محاضرة تحت 

عنوان تعزيز مهارات االمن 
الفكري

زيارة ميدانية و المتابعة

لتقييم الجودة
 بجامعة الجوف

لتفعيل نادي
 الجودة الطابي

االطاع على إمكانيات 

المعامل البحثية بكلية 
العلوم و بخاصة قسمي 

الكيمياء و الفيزياء

1438/2/2هـ

1438/3/6هـ

1438/٥/16هـ

1438/2/7 هـ

1438/6/22 هـ

1438/7/23هـ

1438/6/2٥هـ

16/ 1 / 1438هـ

1438/8/٥هـ

علمية

علمية

علمية 
ثقافية

ترفيهية

لتقديم الدعم
 والمتبعة

توعويه تثقيفية

دعم فني

لتقديم الدعم و المتبعة

لتقديم الدعم و المتبعة

علمية

مركز االبل
 و المراعي

معصرة الزيتون
 بدومة الجندل

مدارس القمم 
األهلية و الدولية

زيارة مركز االرشاد االكاديمي و الطابي 
بالجامعة لوحدة االرشاد بالكلية

زيارة مركز االرشاد االكاديمي
 والطابي بالجامعة لكلية العلوم

زيارة مركز االرشاد االكاديمي والطابي 
بالجامعة - شطر الطالبات

زيارة وفد من بعض الجامعات السعودية

زيارات الدعم االولى لعمادة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

المتحدثون و رؤساء جلسات المؤتمر 
العلمي األول في علم السطوح 

وتطبيقاته

تاريخ الزيارةهدف الزيارةنوع الزيارة

- جدول الزيارات واالستضافات خالل العام الجامعي 1438/1437هـ
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رابعًا :  اصدارات الكلية

نوع اإلصدار

دليل التجارب العملية ألقسام الكيمياء و األحياء و الفيزياء
تقرير كلية العلوم للعام الجامعي  1436- 1437هـ

دليل كلية العلوم )حفل الخريجين(
كتيب عن الزيتون في الجوف

دليل الطالب في أقسام الكلية األربعة

فيلم تسجيلي وثائقي عن كلية العلوم

التعريف بقسم الكيمياء
التعريف بقسم الفيزياء

التعريف بقسم الرياضيات
التعريف بقسم االحياء

الخطة الدراسية لقسم الرياضيات
الخطة الدراسية لقسم الكيمياء
الخطة الدراسية لقسم االحياء

الخطة الدراسيه لقسم الفيزياء
االرشاد االكاديمي

دليل الطالب في الجودة
لجنة الخريجين

دليل الطالبة لحياة جامعية ناجحة )وحدة االختبارات(
مرحبا بالطالبات الجدد )وحدة التعليم االلكتروني(

المرأة على مر العصور )لجنة النشاط الطابي(
برنامج الميبل )لجنة النشاط الطابي(

مضادة االكسدة )لجنة النشاط الطابي(
المواد الحيوية )لجنة النشاط الطابي(
لربك عليك حقا )لجنة النشاط الطابي(

لنفسك عليك حقا )لجنة النشاط الطابي(
لعقلك عليك حقا )لجنة النشاط الطابي(
لصحتك عليك حقا )لجنة النشاط الطابي(

رياضة العقل في ظل الرياضيات )لجنة النشاط الطابي(
نظرية االنفجار العظيم و نشأتها )لجنة النشاط الطابي(

وطن المجد )لجنة النشاط الطابي(

كتب

أفام

مطويات

عنوان اإلصدار

		

- جدول بإصدارات الكلية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ



167

خامسًا : التغطيات اإلعالمية

http:/www.ju.edu.sa/CollegeScience : 1- موقع الجامعة

تــم اإلعــان علــى موقــع الجامعــة الرســمي عــن بعــض األحــداث التــي حدثــت بســاحة 
الكليــة و أخبــار الطــاب و الطالبــات بمــا يقــارب 113 خبــر رســمي تقريًبــا

2- صحيفة الجامعة - جوف الجامعة 
تم نشر المقاالت و األبحاث العلمية المترجمة بما يقارب 3 مقاالت تقريًبا
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@sciences_ju 3- الحساب الرسمي لتويتر - كلية العلوم  بالجوف

تــم اإلعــان علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي لتويتــر بكليــة العلــوم الرســمي عــن بعــض 
األحــداث التــي حدثــت بســاحة الكليــة و أخبــار الطــاب و الطالبــات بمــا يقــارب 263 خبــر 

رســمي تقريًبــا و منهــا عــدد 61 تغريــدة خاصــة بمؤتمــر علــم الســطوح و تطبيقاتــه
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4- اللجنة االعامية

قامــت اللجنــة اإلعاميــة و موقــع الكليــة بتصميم ما يربد عــن 24 من اإلعانات والتهنئات 
لألنشطة المختلفة بالكلية.
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مؤتمر علم السطوح و تطبيقاته

5-1438/8/6 هـ - 1-2017/5/2 م

The 1st conference in Surface Science and its applications

الفصل السادس
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نبذة عن المؤتمر

يعتبــر علــم الســطوح فرًعــا خصًبــا للبحــث فــي مجــال 
الفيزيــاء و التكنولوجيــا حيــث يقــدم مفاتيًحــا مهمــة 
و حلــوًلا ناجعــة فــي قطاعــات مختلفــة مثــل الطاقــة و 
ــا  ــات و غيره ــاالت و اإللكتروني ــب و االتص ــة و الط البيئ
ــر.  و عندمــا تكتمــل الفكــرة و نصــل للتطبيــق،  الكثي
يعــود ذلــك باســتثمارات ضخمــة، ممــا يعضــد االقتصــاد 
الوطنــي نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة الطموحــة )2030(، 
و يعطــي بعــًدا جديــًدا للتفاعــل البنــاء بيــن الجامعــة 
ــيدة  ــادة الرش ــة  القي ــوى حكم ــك فح ــع.  و تل و المجتم
وطنيــة  مشــروعات  التكنولوجيــا  و  العلــم  بجعــل 
المعنــوي و  و  المــادي  الدعــم  يقــدم لهــا  مصيريــة، 
التنفيذيــة  خطواتهــا  تدعــم  و  أفكارهــا  تحتضــن 
ــات  ــق مخرج ــي لتحقي ــم التطبيق ــاالت العل ــي مج كباق
للرؤيــة الوطنيــة لجعــل العلــم أحــد روافــد الدخــل 

ــب. ــذي ال ينض ــي ال القوم

و ألجــل ذلــك، يعتبــر المؤتمــر األول فــي علم الســطوح و 
تطبيقاتــه، و المزمــع إقامتــه فــي رحــاب جامعــة الجــوف، 
خطــوة نحــو التقــدم بالبحــث العلمــي بالجامعــة و لبنــة 
إلعــداد و تدريــب الباحثيــن الســعوديين و رافــًدا مهًمــا 
البحثيــة  بالمجــاالت  المهتميــن  و  العامــة  لتعريــف 
الجديــدة، كمــا أنــه وســيلة لجــذب اهتمــام مختلــف 
أطيــاف المجتمــع للتعريــف بــدور الجامعــة الرصيــن فــي 
إرســاء تطبيقــات العلــوم التكنولوجيــة و تنفيــذ حلــم 
الرؤيــة.  و جديــر بالذكــر أن تلــك الفعاليــات، هــي خطوة 
االعتمــاد  بمتطلبــات  لإليفــاء  الفعــال  المســار  علــى 

األكاديمــي و الترقــي فــي التصنيــف العالمــي.

،،
،،
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أهداف المؤتمر

محاور المؤتمر

المســاهمة فــي النهــوض بجامعــة الجــوف مــن خــالل االحتــكاك بالجامعــات المتنوعــة لترتقــي . 1
بخطــى ســريعة نحــو مصــاف الجامعــات المتقدمــة.

التعــرف علــى الجديــد فــي مجــال علــوم و تكنولوجيــا الســطوح و استكشــاف المجــاالت البحثيــة . 2
الجديــدة مــن خــالل مشــاركات الباحثيــن المتميزيــن.

تشــجيع شــباب الباحثيــن  و إكســابهم خبــرات المتحدثيــن بالمؤتمــرات و كذلــك تنميــة مهــارات . 3
البحــث و النشــر العلمــي.

ــي . 4 ــاهم ف ــة تس ــكار خالق ــروج بأف ــة للخ ــات الجامع ــة و طالب ــن طلب ــابة م ــول الش ــتثارة العق اس
ــع. ــة المجتم خدم

الوقوف على وضع األبحاث السعودية في هذا المجال بالنسبة لنظيرتها في دول العالم.. 5
عقــد اتفاقــات ، علــى هامــش المؤتمــر، مــع المراكــز البحثيــة المحليــة المتميــزة لالســتفادة مــن . 6

اإلمكانــات البحثيــة المتاحــة لديهــم.
بحــث إمكانيــة االســتفادة مــن نتائــج األبحــاث المشــاركة، مــن الناحيــة الصناعيــة، ممــا يســاهم . 7

ــة االقتصــاد الوطنــي، و يدعــم الصناعــات الصغيــرة و الكبيــرة، و يلقــي الضــوء  فــي دفــع عجل
ــة المملكــة 2030. علــى مجــاالت و روافــد للدخــل القومــي باســتخدام العلــم لتحقيــق رؤي

جــذب القطاعيــن العــام و الخــاص و رجــال األعمــال و الصناعــة المهتميــن بمجــاالت المؤتمــر . 8
ــا  ــة يمتلكه ــة مكمل ــروعات صناعي ــذ مش ــر مناف ــة و توقي ــروعات بحثي ــل مش ــة لتموي المختلف

ــل . ــوق العم ــى س ــط عل ــف الضغ ــا يخف ــن، مم الخريجي
اســتنفار همــم المعيديــن و المحاضريــن و الباحثيــن الســعوديين باالحتــكاك باألســاتذة و . 9

المتميزيــن. الباحثيــن 
ــة و . 10 ــة التطبيقي ــاالت العلمي ــة المج ــاء بكاف ــا لالرتق ــى تنفيذه ــل عل ــات و العم ــروج بتوصي الخ

ــوف. ــة الج ــي بجامع ــث العلم ــل للبح ــل األمث التفعي

 1-علم السطوح والحفز .
2- سطوح األكاسيد، أشباه الموصالت والمعادن.

ــره(  ــى آخ ــود، .. إل ــا الوق ــات، خالي ــة )البطاري ــواد الطاق ــددة، م ــة المتج ــطوح، الطاق ــات الس 3- تطبيق
ــة. ــات البترولي والصناع

ــو( فــي  ــة الصغــر )النان ــا المــواد متناهي ــا الخضــراء وتكنولوجي ــة، التكنولوجي 4- األجهــزة الحديث
علــم الســطوح.

5- التركيب اإللكتروني للسطوح.
6- السطوح والتقنية الحيوية.

 7- أدوات التحليل والتوصيف المستخدمة في علم السطوح
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لجان المؤتمر:

مهام اللجنة:

أوًلا: اللجنة اإلشرافية العليا
أعضاء اللجنة

ثانًيا: اللجنة المنظمة
أعضاء اللجنة

أ.د. إسماعيل بن محمد البشري
أ.د. نجم بن مسفر الحصيني

د. مساعد بن سعود الحميمص

عميد كلية العلوم
د. مساعد بن سعود الحميمص

المشرف على إدارة المؤتمرات والندوات بالجامعة
د. أحمد بن مرجي الفالح

د. عبداهلل بن مرزوق الهاجوج

رئيس اللجنة العلمية
أ.د. فيصل بن عبدالعزيز العقل

عميدة  مجّمع كليات البنات بسكاكا
د. أسماء بنت سليمان المويشير

وكيلة كلية العلوم/الوكيلة المكلفة
د. عبير بنت يوسف الحشاش

د.سام بنت سالم الشراري

رئيس لجنة الخدمات المساندة والدعم الفني
د. ناصر الطويل العتيبي

رئيس لجنة العاقات العامة
أ. جميل بن فرحان اليوسف

أ.د. أحمد بن حسن الغراب

رئيًسا

عضًوا

أمينا المؤتمر

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

معالي مدير الجامعة 
وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي

رئيس المؤتمر وعميد كلية العلوم

اعتماد رؤساء و أعضاء اللجان و تكليف العاملين.. 1
اعتماد برامج و فعاليات المؤتمر.. 2
اعتماد الخطط و اإلعداد و رعاية حفلي االفتتاح و الختام.. 3
اإلشراف على سير العمل.. 4
تذليل الصعوبات المتعلقة بالمؤتمر و اتخاذ كافة القرارات.. 5
اعتماد التقارير النهائية عن المؤتمر و رفعها للمقام السامي.. 6
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مهام اللجنة:

مهام اللجنة:

تحديد موعد و مكان عقد المؤتمر. 1
التواصل مع اللجنة اإلشرافية العليا و تلقي التعليمات و تكليف العاملين. 2
وضع برنامج و فعاليات المؤتمر و اعتمادها من اللجنة اإلشرافية العليا. 3
التخطيط و اإلعداد لحفلي االفتتاح و الختام. 4
اإلشراف الكامل على سير العمل. 5
مخاطبة الجهات باسم رئيس اللجنة. 6
اختيار ضيوف المؤتمر و دعوتهم. 7
صياغة التقارير النهائية عن المؤتمر و رفعها للجنة اإلشرافية العليا.. 8
ييكــون أميــن اللجنــة مســئوًلا عــن المتابعــة الميدانيــة لعمــل اللجــان، إضافــة إلــى مســئوليته . 9

عــن القضايــا الماليــة المتعلقــة بالمؤتمــر.

اقتراح شعار للمؤتمر و اعتماد محاوره العامة.. 1
اقتــراح و تشــكيل اللجنــة العلميــة االستشــارية )Advisory Board( مــن ضمــن المحكميــن و . 2

ــن. المدعوي
اإلشراف و تغذية موقع المؤتمر. 3
تصميم و توزيع ملصق دعوة الملخصات البحثية المتضمن تواريخ التقديم و القبول. 4
اقتراح الشخصيات العلمية للمؤتمر )المتحدثين - رؤساء الجلسات - المحكمين(.. 5
إعداد استمارات خاصة لتقييم األوراق العلمية.. 6
استقبال و تقييم أوراق العمل المقدمة و دراستها و تقييمها و اختيار المناسب منها.. 7
إعداد و تنظيم األنشطة العلمية المصاحبة للمؤتمر مثل حلقات النقاش )إن وجدت(.. 8
ــة و . 9 ــن العربي ــا باللغتي ــيق لطباعته ــا و التنس ــة و ترجمته ــات األوراق العلمي ــداد ملخص إع

ــة. اإلنجليزي
إعداد برنامج الجلسات العلمية و ورش العمل باللغتين العربية و اإلنجليزية.. 10
متابعة الجلسات و اإلشراف على سير البرنامج.. 11

المشاركة بإعداد و صياغة التوصيات.. 12
إعداد تقرير نصف شهري لما يتم تنفيذه.. 13
ما يسند إليها من مهام.. 14

ثالًثا: اللجنة العلمية
أعضاء اللجنة

أ.د. فيصل بن عبدالعزيز العقل
د. نايف بن صالح المعيقل

أ.د. محمود بن محمد كامل
د. عبدالغني بن يوسف قرم
أ.د. رياض بن محمد القماطي

د. أشرف بن متولي محمد
أ.د. عبد العزيز بن أحمد نايل

قسم الفيزياء - رئيًسا
قسم الكيمياء- عضوا
قسم الكيمياء- عضوا

قسم الفيزياء-عضوا
قسم الفيزياء- عضوا

قسم الكيمياء- عضوا
قسم الكيمياء- مقررا
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مهام اللجنة:

إعداد و تجهيز كافة المطبوعات بالتنسيق مع بقية اللجان.. 1
اإلشراف على تنفيذ الخطة اإلعالمية للمؤتمر.. 2
التنســيق مــع وســائل اإلعــالم المختلفــة )وكاالت األنبــاء - اإلذاعــات - الصحــف - التليفزيونات( . 3

لتغطيــة فعاليــات المؤتمر.
تحرير األخبار و متابعة نشرها عبر الصحف.. 4
توثيق كافة فعاليات المؤتمر.. 5
تولي كافة مطبوعات المؤتمر عدا ملخصات األبحاث.. 6
إعــداد بطاقــات الدعــوة و الــدروع و شــهادات الشــكر و التقديــر بالتنســيق مــع اللجنــة . 7

المنظمــة.
إعداد و طباعة اللوحات اإلرشادية و التعريفية للمؤتمر.. 8
تولي طباعة مجلد األوراق العلمية المقبولة.. 9
ترتيب برنامج سياحي للمشاركين و المدعوين.. 10
استقبال و توديع المتحدثين و المشاركين في المؤتمر.. 11

إعداد تقرير نصف شهري لما يتم تنفيذه.. 12
ما يسند إليها من أعمال.. 13

رابًعا: لجنة العالقات العامة واإلعالم
أعضاء اللجنة

مدير إدارة العاقات العامة
أ. سلطان بن حمدان الدهيليس

أ.د. هاني بن محمدعوض عبدالظاهر
أ.د. أحمد بن حسن الغراب

أ. أيمن بن إبراهيم السطام )العاقات العامة(
باني بن محمد الرويلي )إدارة الحركة(

أ. أحمد بن راضي الرويلي
أ. عبداهلل بن محمد الشال
أ.مها عبدالرحمن العيسي 

رئيًسا

عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضوا
عضًوا
مقررا
عضو
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مهام اللجنة:

تقديم الدعم الفني الكامل لجميع اللجان خالل فترة التحضير و أثناء المؤتمر.. 1
إنشاء و إدارة موقع المؤتمر على شبكة اإلنترنت.. 2
إنشاء و إدارة مجموعة بريدية خاصة بالمؤتمر.. 3
توفير الدوائر التلفزيونية الالزمة للمقر النسائي.. 4
توفير الترجمة الالزمة لضيوف المؤتمر.. 5
توفير الدعم الفني الالزم للجلسات العلمية )أجهزة العرض و األجهزة الصوتية(.. 6
ما يسند إليها من مهام.. 7

خامًسا: لجنة الخدمات المساندة و الدعم الفني
أعضاء اللجنة

د. ناصر الطويل العتيبي
طال بن عبدالوهاب المنديل )تقنية معلومات(

نايف بن ناصر الدهام )مستودعات(
معتق بن عبدالهادي سويد )التشغيل والصيانة(

أحمد بن راضي الرويلي
د. محمد بن عبدالسميع الهاشمي

د. حسام بن روبين القلعاوي
د. وائل بن عبدالمجيد عرفه

أ.عهود مفرح النصير

رئيًسا

عضًوا
عضًوا
عضًوا
عضوا
عضًوا
مقررا
عضو



177

اجتماعات اللجنة المنظمة للمؤتمر

 شعار المؤتمر

رقم االجتماع

االجتماع 1
االجتماع 2
االجتماع  3
االجتماع  4 
االجتماع ٥
االجتماع 6
االجتماع  7

تاريخه

1438/2/21هـ
1438/3/7هـ
1438/3/18هـ
1438/4/12هـ
1438/4/2٥هـ
1438/6/27

1438/7/21هـ

رقم االعتماد

3/38/23٥79
3/38/24862
3/38/38٥31
3/38/38٥31
3/38/38٥34
3/38/60٥29
3/38/67474
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المشاركون في المؤتمر 

نوع المشاركة

رئيس جلسة

ورقة بحثية

ملصق علمي

اسماء المشاركين

ا.د نجم الحصيني
أ. د. نايف صالح المعيقل

أ.د. زيد عثمان

أ. د. عبداهلل محمد عسيري
أ. د. جمال الهيتي

أ. د. حسام دنيا
أ. د. ناصر عواد

أ. د يوسف مناع 
د. عبيد القحطاني
أ.د. نجم الحصيني
أ. د. سلوي جارامون
أ. د. عطيه البرادي
د. علياء حسن 
أ. إمام العجمي

د. حسان العقل المرشد
د. محمد يحيى عبدالحي 

د. اوراس حامد
د. محمد عشري
د. محمد محمود

د. نورا حمد
د. بال عبد االله

Dr. F. M. Abouzeid
د. اشرف حامد

د. صاح عيد
د. كرم الناصر

د. عصام إسحاق
د. أ. أ. م فراج

أ. د. ابراهيم علي
.H Nadi Dr

Siva Prasad peddi
د. ناردين محمد

أ. د. سحر الدوسوقي
د. شيرين الشومار

د. اشرف متولي محمد
د. صفوان فريحات
د. عمرو عيسوي

وائل عرفة
د. محمد الهاشيمي
د. حازم مهران علي
د. رحاب الشرقاوي

د. عبد العظيم معبد
د. بن عمر شبة

د. حسن الجبالي
أ.د. أحمد الغراب

د. نصر حسن جمعة

الجامعة التي ينتمي لها المشاركين

جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا

جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبد العزيز
جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبد العزيز
جامعة الملك خالد

جامعة الملك عبد العزيز
جامعة األمير سطام

جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - القريات

جامعة الطائف
جامعة جازان

جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - القريات

SABIC- KAUST
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - القريات
جامعة الجوف - القريات
جامعة الجوف - القريات

جامعة الدمام
جامعة الجوف - القريات

جامعة الجوف - القريات
جامعة الجوف - القريات
جامعة الجوف - القريات
جامعة الجوف - القريات
جامعة الجوف - القريات
جامعة الجوف - القريات
جامعة الجوف - القريات
جامعة الجوف - القريات

جامعة الملك خالد - أبها
جامعة حائل

جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
جامعة الجوف - سكاكا
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- جــدول بأعــداد المشــاركين فــي مؤتمــر علــم الســطوح و تطبيقاتــه حســب نــوع 
ــاركة . المش

- إحصائيــة بأعــداد المشــاركين فــي مؤتمــر علــم الســطوح و تطبيقاتــه حســب نــوع 
المشــاركة .

أعداد المشاركين في مؤتمر علم السطوح و تطبيقاته 
حسب نوع المشاركة

من خارج الجامعة من داخل الجامعة

مشاركة
 بحثية

٥

بوستر

12

تحكيم 
ابحاث

7

ادارة 
جلسة

3

لجنة 
تنظيمية

10

مشاركة 
بحثية

16

بوستر

10

مشاركة بحثيةبوستر

10

16

12

5
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توصيات المؤتمر

)2017 -CSSA( توصيات المؤتمر العلمي لعلم السطوح وتطبيقاته

توصيات المؤتمر:

1- التأكيــد علــى أهميــة علــم الســطوح فــي العديــد مــن التطبيقــات مثــل النظــم اإللكترونيــة، والنظــم 
الصحيــة، واالتصــاالت، والصناعــة، والزراعــة.

2- التأكيــد علــى دور علــم الســطوح فــي مجــاالت مختلفــة مــن العلــوم ولــذا يجــب أن يولــى مزيــدا مــن 
ــر. االهتمــام والبحــث والتطوي

3- الحــث علــى عقــد مثــل هــذه الفاعليــات والمؤتمــرات المهتمــة بعلــم الســطوح ســنويا فــي الجامعــات 
والمعاهــد العلميــة المحليــة االقليميــة.

4 - الحــث علــى التعــاون الدولــي مــع الــدول األوروبيــة والغربيــة والتــي فيهــا علــم الســطوح مــدروس 
بشــكل معمــق وموســع وذلــك لنشــر هــذا العلــم فــي العالــم أجمــع واالســتفادة مــن أخــر مــا تــم التوصــل 

اليــه فــي علــم الســطوح.
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الداعمون للمؤتمر :

Integrated Modern Scientific Supplies Co. L.L.C. (IMSS).
شركة التوريدات الحديثة المتكاملة

 .AL-ASHBANTRADING E.S.T
مؤسسة العشبان

.Saudi (Overseas) Marketing & Trading Co
الشركة السعودية للتجارة والتسويق

Naizak
شركة نيزك
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التقرير المصور

-  تجهيزات للمؤتمر و استقبال ضيوف المؤتمر

- حفل  افتتاحية المؤتمر و تكريم الرعاة
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- الرحلة الترفيهية لضيوف المؤتمر

- جوالت ضيوف المؤتمر لمعامل كلية العلوم
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-  عروض المشاركين في المؤتمر

- تكريم المشاركين
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