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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي

 األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

 وزير الدفاع 
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صاحب السمو الملكي

األمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود 

أمير منطقة الجوف

صاحب السمو الملكي

األمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز 

 نائب أمير منطقة الجوف
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معالي وزير التعليم

أ .د. أحمد بن محمد العيسى

معالي مدير جامعة الجوف 

أ .د. إسماعيل بن محمد البشري
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وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي

ا.د. نجم بن مسفر الحصيني

وكيل الجامعة

د.بدر بن كريم الزارع

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

د. اسماء بنت سليمان المويشير

وكيل الجامعة للشؤون التعليميه

ا.د. عيد بن محيا الحيسوني

وكيل الجامعة للتطوير و الجوده

د. اسامه بن حسن عارف
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وسائل التواصل

science@ju.edu.sa   :البريد االلكتروني

الهاتف:
مكتب عميد الكلية:       0146544422
مكتب وكيلة الكلية:        0146545005
مكتب مدير إدارة الكلية:       0146544440

@sciences_juSciences_juSciences_ju
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فريق العمل في التقرير السنوي

اإلشراف العام والمتابعة والمراجعة
د. مساعد بن سعود الحميمص

عميد كلية العلوم ورئيس لجنة التقرير السنوي

إعداد وتنظيم

د. شيماء محمد نبيل مصطفى 
مقرر لجنة التقرير السنوي 

  د. كريمة احمد علي
 عضو لجنة التقرير السنوي
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كلمة العميد

األنبيــاء  أشــرف  علــى  وأســلم  وأصلــي  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وســيد المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى الــه وصحبــه إلــى يــوم الديــن، 

أمــا بعــد،

حــق لنــا أن نســمي هــذا العــام الجامعــي 1438-1439 هـــ بعــام الجــد 
واالجتهــاد، عــام العمــل الــدؤوب واإلنجــاز، عــام التميــز واإلبــداع. عــام وضعــت فيــه األهــداف مــن 
أول يــوم عمــل، ووزعــت المهــام ورســمت وفــق جــدول زمنــي محــدد لتنطلــق بعدهــا األقســام 
والوحــدات واللجــان فــي أعمالهــا لتحقيــق أهدافهــا علــى حــدة، وبتناســق وبتناغــم مــع بعضهــا 
البعــض لتحقيــق أهــداف الكليــة االســتراتيجية طويلــة وقصيــرة المــدى مــا يســهم فــي تحقيــق 

تطلعــات الجامعــة وأهدافهــا التــي تتســق مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030. 

عــام اســتثنائي بــكل المقاييــس ســيوضح هــذا التقريــر مــا تحقــق فيــه مــن إنجــازات واهــداف فــي 
شــتى المجــاالت األكاديميــة والبحثيــة وخدمــة الجامعــة والمجتمــع.

ــة العلــوم لخمــس  ــز هــذا العــام الدراســي هــو وضــع خطــة اســتراتيجية لكلي ــرز مــا يمي إن مــن أب
ســنوات قادمــة واعتمــاد هــذه الخطــة مــن مكتــب التخطيــط االســتراتيجي فــي الجامعــة. كمــا تــم 
تحديــث الخطــط الدراســية فــي األقســام العلميــة بالكليــة ليبــدأ العمــل بهــا العــام القــادم 1439-
1440هـــ. كمــا تــم اكمــال أعمــال الجــودة فــي جميــع األقســام والكليــة الالزمــة لحصــول الجامعــة 
علــى االعتمــاد المؤسســي. كمــا اكتمــل تجهيــز مختبــرات قســم األحيــاء بأحــدث األجهــزة العلميــة 
الالزمــة للعمليــة التعليميــة للطــالب والطالبــات لينضــم إلــى قســمي الفيزيــاء والكيميــاء ويكتمــل 

عقــد المختبــرات المكتملــة التجهيــزات فــي الكليــة.

كمــا تميــزت الكليــة فــي اإلنتــاج والنشــر العلمــي وشــارك اعضاؤهــا كممتحنيــن خارجييــن ألبحــاث 
درجتــي الماجســتير والدكتــوراه داخــل المملكــة وخارجهــا. توجــت كليــة العلــوم، بــدرع أفضــل كليــة 
فــي األنشــطة الطالبيــة لهــذا العــام الجامعــي 1438-1439هـــ، علــى مســتوي الجامعــة كمــا تــم 
التعاقــد مــع أعضــاء هيئــة تدريــس واكمــال النقــص فــي بعــض التخصصات مثــل الرياضيــات والفيزياء 
وتــم اســتقطاب مجموعــة مــن األعضــاء مــن مختلــف دول وجامعــات العالــم العالميــة المصنفــة 

وفــي تخصصــات نوعيــة ونــادرة.

ــرز هــذه اإلنجــازات لــم تكــن لتتحقــق لــوال العمــل الجماعــي المخطــط والمــدروس مــن قبــل  إن اب
األقســام والوحــدات واللجــان فــي الكليــة ودعــم إدارة الجامعــة ممثلــة بمعالــي مديــر الجامعــة 
وســعادة وكالئهــا ومــن قبلهــم قيــادة هــذا البلــد الرشــيدة التــي ســخرت كافــة اإلمكانيــات المادية 

لتطويــر التعليــم والبحــث العلمــي فــي المملكــة.

ختامــا، ال يفوتنــي ان اتقــدم بالشــكر الجزيــل لمعالــي مديــر الجامعــة حفظــه اللــه علــى دعمــه 
ومتابعتــه، والشــكر موصــول لســعادة وكالء الجامعــة ولســعادة وكيلــة كليــة العلــوم ولســعادة 
رؤســاء ومشــرفي ومنســقات االقســام واعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطــالب الذيــن 
ســاهموا فــي نجاحــات الكليــة. كمــا أتقــدم بالشــكر الــى فريــق عمــل إعــداد هــذا التقريــر ســعادة 
الدكتــورة شــيماء محمــد نبيــل وســعادة الدكتــورة كريمــة احمــد علــي وكل مــن شــارك فــي إعــداده 

واخراجــه المميــز. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

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

ال شــك أن التعليــم الســعودي يخطــو خطــوات ثابتــة نحــو التقــدم، محــاوالً االســتفادة 
التامــة مــن كل ســبل التكتولوجيــا المتاحــة لــه، وهاهــي المملكــة العربيــة الســعودية 
تســير فــي طريــق اإلســتثمار فــى تطويــر نظــام التعليــم والمراهنــة عليــه للوصــول 
إلــي أفضــل النتائــج بحســب رؤيــة المملكــة 2030، حيــث تشــير التقاريــر العالميــة إلــى أن 

المملكــة فــي مقدمــة الــدول التــي تنفــق علــى التعليــم ميزانيــة ضخمــة.

وإيمانــا بأهميــة التعليــم الجامعــى والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الجامعــة للنهــوض 
بالعلــم والعلمــاء فــي المملكــة، حرصــت كليــة العلــوم جامعــة الجــوف علــى بــذل 
المزيــد مــن الجهــد فــى هــذا العــام ســعيا نحــو األفضــل عــن طريق تجســيد إســتراتيجية 
الجامعــة فــي بنــاء منظومــة الجــودة الشــاملة بمــا يضفــي عليهــا صفــات التميــز، 

ويصــل بهــا إلــى الريــادة أمــام نظيراتهــا مــن الكليــات محليــًا وعالميــًا – بحــول اللــه .

والبحثيــة  واألكاديميــة  اإلداريــة  والنشــاطات  الجهــد  حصيلــة  التقريــر  هــذا  يعكــس 
والمجتمعيــة والطالبيــة التــى قامــت بهــا الكليــة لتحقيــق رســالتها واهدافهــا وذلــك 
ــة جامعــة الجــوف  فــي إطــار ســعي الكليــة المســتمر للمســاهمة فــي تدعيــم مكان
التــي باتــت تصنــف ضمــن كبــرى جامعــات المملكــة حيــث جمعــت الكليــة فــى خططهــا 
القائمــة بيــن تطــور العلــوم واحتياجــات المجتمــع بحيــث تكــون مخرجاتهــا فــى كافــة 

التخصصــات ملبيــة لتلــك االحتياجــات وموفــرة للكــوادر المؤهلــة لســوق العمــل. 

وجميــع  التدريــس  هيئــة  عضــوات  عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  اصالــة  الختــام  وفــي 
منســوبات الكليــة اتقــدم بالشــكر والتقديــر للدعــم الــذي تحظــى بــه الكليــة مــن لــدن 
معالــي مديــر الجامعــة االســتاذ الدكتــور اســماعيل البشــرى لتوفيــره بيئــة جامعيــة 
وأكاديميــة حاضنــة للتفــوق واإلبــداع وكذلــك أخــص بالشــكر ســعادة الدكتــور مســاعد 
الحميمــص عميــد الكليــة علــى الجهــد المبــذول مــن اجــل الرقــى بالعمليــة التعليميــة 
علــى  الســنوى  بالتقريــر  العمــل  فريــق  ألعضــاء  بالشــكر  اتقــدم  وكذلــك  والبحثيــة 

جهودهــم المبذولــة معنــا فــى انجــاز هــذا التقريــر.

والله ولي التوفيق

د.عبير يوسف الحشاش
وكيلة كلية العلوم
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كلمة عميد الكلية 
كلمة وكيلة الكلية 

خطى العلوم لتحقيق رؤية المملكة   2030 

الفصل االول : الكلية و اقسامها و وحداتها

الهيكل التنظيمي .	 
كلية العلوم جامعة الجوف »مسيرة علم و تطور«	 
النشأة .	 
الرؤية و الرسالة و القيم .	 
الخطة االستراتيجية .	 
موائمة مخرجات البرامج والخطط في كلية العلوم  مع احتياجات سوق العمل المستقبلية 	 

ورؤية المملكة 2030
استقطاب الكوادر الجامعية المتميزة التي تخدم الوطن	 
البرامج االكاديمية .	 
وحدات و لجان الكلية .	 

الفصل الثاني: الشؤون االدارية 

اوال  : جدول بأعضاء الهيئة اإلدارية والفنيين بكلية العلوم.	 
ثانيا ً: جدول أعداد الهيئة االدارية بكلية لعام 1438 / 1439 هـ.	 
ثالثًا : جدول أعداد الموظفين اإلداريين والفنيين لكلية العلوم 	 
رابعًا : جدول أعداد الموظفات اإلداريات والفنيات لكلية العلوم .	 
خامسا : جدول عدد الموظفين والموظفات الكلية حسب المؤهل.	 
سادسا : حضور الدورات التدريبية للهيئة اإلدارية .	 
سابعا : االجتماعات.	 
أبرز القرارات اإلدارية.	 

الصفحةالفهرس

12
13
19

32
34
35
36
37
39

43
45
76

88
90
91
91
92
92
93
94
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الصفحة الفهرس

الفصل الثالث: الشؤون التعليمية
 

اوال : شؤون طالب

إجمالي أعداد الطالب والطالبات	 
إجمالي أعداد الطالب و الطالبات المقيدين بمرحلة البكالوريوس حسب الجنسية	 
إجمالي أعداد الطالب والطالبات المقيدين بمرحلة البكالوريوس الغير سعودي مفصل بالجنسية	 
 جدول بأعداد طالب و طالبات الكلية المنتظمين حسب التخصص 	 
جدول بالحاالت الطالبية 	 
جدول تطور أعداد طالب وطالبات الكلية المنتظمين خالل السنوات الثالث الماضية          	 
نتائج أقسام كلية العلوم 	 
جدول اعداد طلبات أعادة التصحيح و االختبارات البديلة المعتمدة  	 
جدول أعداد الطاب الحاصلين على تقدير امتياز مرتبة شرف اولى وامتياز مرتبة شرف ثانية	 
جدول بإعداد طالب وطالبات الكلية الخريجين 	 
جدول بإعداد طالب وطالبات الكلية الخريجين حسب الجنسيةـ   	 
إجمالي أعداد الطاب والطالبات الخريجين بمرحلة البكالوريوس الغير سعودي مفصل بالجنسية 	 
جدول تطور أعداد طالب وطالبات الكلية الخريجين خالل السنوات الثالث الماضية .    	 
مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية  	 

   
ثانيا: شؤون أعضاء هيئة التدريس

جدول بأعداد أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية    	 
جدول بتوزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية و الدول الحاصلين منها علي المؤهل العلمي	 
نتائج مراجعة وتدقيق ملفات المقررات الدراسية في مختلف أقسام الكلية 	 
جدول بإنجاز العناصر المطلوب تفعيلها لكل مقرر على الباك بورد      	 
جدول بنسبة مشاركة الطالبات/ الطالب في العناصر التفاعلية بنظام الباك بورد ـ       	 
مؤشرات أداء الكلية	 

97
97
98
100
101
101
102
107
107
108
108
109
109
110

114
118
119
120
121
121
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ثالثا: شؤون المبتعثين 

إحصائية بأعداد المبتعثين و المبتعثات حسب نوع االبتعاث ـ       	 
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واقسـامها و وحداتها

الفصـــــل األول
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كلية العلوم جامعة الجوف »مسيرة علم و تطور«

إن كليــة العلــوم أحــد المؤسســات العلميــة األصيلــة للبحــث العلمــي وتقنياتــه وهــي حجــر 
األســاس لكليــات الجامعــة فــي كافــة العلــوم الطبيعيــة وتطبيقاتهــا. ولقــد اســتطاعت 
مســايرة التقــدم العلمــي الحديــث الــذي انعكــس علــى زيــادة معــدل النشــر الدولــي ممــا 
جعلهــا دائًمــا تحتــل الريــادة العلميــة على مســتوى كليات جامعة الجــوف في عدد األبحاث 
المنشــورة فــي مجــالت دولًيــة ذات معامــل تأثيــر معتــرف بــه. وتحــرص الكليــة علــى تأهيــل 
طالبهــا تأهيــاًل علمًيــا وعمليــا صحيحــا ليكونــوا علــى مســتوى عــال مــن العلــم والمعرفــة 
والتدريــب. ولقــد شــهدت الكليــة تطــوًرا ملحوًظــا فــي تجهيــز مختبراتهــا بمــا تحتاجــه مــن 

أجهــزة ومــواد وأدوات ممــا يضمــن جــودة اكســاب طالبهــا مهــارات تطبيــق العلــوم. 

العلميــة  التطــورات  لمواكبــة  األكاديميــة  خططهــا  جميــع  بتحديــث  الكليــة  قامــت  لقــد 
الحديثــة، حيــث قدمــت مقــررات جديــدة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل الــذي أصبــح بيئــة 
تنافســية الســتقطاب الكفــاءات المؤهلــة تأهيــالً عاليــًا. ولقــد اهتمــت الكليــة أيضــا بتنميــة 
الــذات مــن خــالل األنشــطة الالمنهجيــة المتوازيــة مــع االهتمــام باألنشــطة المنهجيــة 
كالــدورات  المســتمر  التعليــم  وبرامــج  الرياضيــة  االنشــطة  مــن  العديــد  بتقديــم  وذلــك 
التدريبيــة والنــدوات والمحاضــرات التــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى المهــارات العلميــة 

بالعلــوم. الجامعــة والمهتميــن  لــدى منســوبي  والثقافيــة 

تضــم أقســام الكليــة نخبــة متميــزة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم يصــل عددهــم 
العمــل،  علــى رأس  تدريــس ومحاضريــن ومعيديــن  161 عضــو هيئــة  مــن  يقــرب  مــا  الــي 
الــى 21 فنــي مختبــر و 18 موظفــًا ادارًيــا، يســاهمون جميعهــم فــي خدمــة  باإلضافــة 
العمليــة التعليميــة فــي الكليــة. ويشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم فــي 
خدمــة الجامعــة والمجتمــع بشــكل فعــال مــن خــالل مشــاركتهم فــي أعمــال الجامعــة 
االداريــة واالستشــارية، باإلضافــة الــى مشــاركتهم فــي والكراســي والملتقيــات العلميــة 

العلميــة. كالــورش والمهرجانــات  المختلفــة  والفعاليــات 

 ،)ASIIN( األلمانــي  الدولــي  االعتمــاد  علــى  الحصــول  فــي  للبــدء  الكليــة  تتطلــع  كمــا 
واســتحداث برامــج الماجســتير لبعــض اقســام الكليــة بمــا يلبــي احتياجــات ومتطلبــات ســوق 

العمــل متوافقــة مــع توجهــات برامــج التحــول الوطنــي 2020 و رؤيــة المملكــة 2030.
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النشأة

رئيــس مجلــس  الــوزراء –  رئيــس مجلــس  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  صــدرت موافقــة 
بتاريــخ  الصــادر   ) الكريــم رقــم )7/ب/20579  بالتوجيــه  اللــه  العالــي يحفظــه  التعليــم 
1423/6/3 هـــ ، علــى مــا رفعــه مجلــس التعليــم العالــي بجلســته المعقــودة 1423/3/23 
هـــ بالموافقــة علــى إنشــاء كليــة العلــوم فــي منطقــة الجــوف التابعــة لجامعــة الملــك 
ســعود , كمــا وافــق مجلــس جامعــة الملــك ســعود بجلســته الخامســة المنعقــدة بتاريــخ 
1423/12/25هـــ علــى الخطــة الدراســية للكليــة , وبــدأت الدراســة بالكليــة فــي الفصــل 
الدراســي األول مــن العــام الجامعــي 1424 /1425 هـــ ، بــدأت الدراســة بالكليــة فــي أربعــة 
المختبــرات  علــوم   ، والمعلومــات  الحاســب  علــوم   ، الفيزيــاء   ، الرياضيــات  تخصصــات:  
الطبيــة, وتعتبــر هــذه الكليــة هــي النــواة التــي قامــت عليهــا جامعــة الجــوف حيــث تــم 
تحويــل قســم علــوم المختبــرات الطبيــة إلــى كلية للعلــوم الطبية التطبيقيــة وكذلك تم 
تحويــل قســم علــوم الحاســب والمعلومــات إلــى كليــة لعلــوم الحاســب والمعلومــات،  
ونظــام الدراســة فــي الكليــة عــن طريــق االنتظــام الكلــى وال يوجــد فــي الوقــت الراهــن 
دراســة بنظــام االنتســاب, ورغبــة مــن القائميــن علــى الكليــة فــي اســتحداث أقســام 
جديــدة بهــا فقــد وافــق المقــام الســامي علــى اســتحداث أقســام الكيميــاء واألحيــاء 

والبيئــة بالكليــة.

photo
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الرؤية 

علــى  وتطبيقاتهــا  األساســية  العلــوم  فــي  والبحثــي  األكاديمــي  والتميــز  الريــادة 
. المجتمــع  تطلعــات  يحقــق  بمــا  العالمــي  المســتوى 

الرسالة 

تقديــم برامــج أكاديميــة و بحثيــة متميــزة فــي العلــوم األساســية و تطبيقاتهــا عبــر ببيئــة 
محفــزة للبحــث العلمــي و اإلبــداع لتزويــد المجتمــع بالمعــارف و الكفــاءات العلميــة التــي 

تلبــي متطلبــات التنميــة.

القيم 

كافــة . 1 علــى  القياديــة  األدوار  و  المهــارات  تعزيــز  و  دعــم   : المســئولية  و  القيــادة 
واقــع  مــن  المجتمــع  و  الجامعــة  و  الكليــة  تجــاه  االيجابــي  التفاعــل  و  المســتويات 

. بالمســئولية  اإلحســاس 
االحترام: التعامل وفق القيم و المبادئ اإلسالمية.. 2
العدالة: إعطاء كل ذي حق حقه.. 3
العمــل الجماعــي:  العمــل بــروح الفريــق الواحــد  و تبــادل الخبــرات و المعارف.االبــداع: . 4

تحفيــز التفكيــر اإلبداعــي المنتــج وفقــا لتعاليــم اإلســالم.
الجودة و التميز: ضمان جودة األداء وفقا للمعايير المحلية و العالم.. 5

photo
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الملخص التنفيذي

تمشــًيا مــع توجهــات الجامعــة فــي وضــع و إقــرار خطتهــا االســتراتيجية، و التــي حــددت 
رؤيتهــا و رســالتها و أهدافهــا، عملــت كليــة العلــوم علــى إعــداد خطتهــا االســتراتيجية 
لمواكبــة توجيهــات الجامعــة فــي نقلتهــا النوعيــة لتحقــق أهــداف الكليــة و الجامعــة لتتبــوء 

مكانتهــا بيــن جامعــات العالــم. 

شــكلت كليــة العلــوم لجنــة إلعــداد الخطــة االســتراتيجية للكليــة قامــت بجمــع المعلومــات 
ــواءم مــع رؤيــة 2030، و قامــت  الضروريــة ودراســة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة التــي تت
بتحليل لواقع المنطقة و الفرص فيها بشــكل خاص و الســعودية بشــكل عام مع االســتفادة 
مــن خطــط كليــات العلــوم فــي الجامعــات العريقــة، ثــم عملــت علــى وضــع التصــورات األوليــة، 
و قامــت بتنظيــم ورشــة عمــل لمعرفــة نقــاط قوتهــا، فرصهــا و تحديــد النقــاط التــي تحتــاج 
الــى تحديــد رؤيتهــا و رســالتها و اهدافهــا  الكليــة  إيجــاد حلــول لهــا. وقــد خلصــت  إلــى 

االســتراتيجية.

فريق عمل الخطة االستراتيجية

بــدأت الكليــة فــي إعــداد خطتهــا االســتراتيجية بصــدور قــرار عميــد الكليــة بتشــكيل لجنــة إعــداد 
الخطــة االســتراتيجية بكليــة العلــوم، بالقــرار رقــم 8090 / 39 / 3  بتاريــخ 20 / 1/ 1439 هـــ، و قــد 
حرصــت الكليــة علــى تمثيــل جميــع األقســام و كذلــك شــطر الطالبــات فــي هــذه اللجنــة و قــد 

شــارك فــي اللجنــة األعضــاء التاليــة أســماءهم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الدكتور/ مساعد بن سعود سالمة الحميمص   
الدكتورة/عبير يوسف ناصر الحشاش           

الدكتور/ موسى بن عثمان قرموش              
الدكتور/ زياد بن عوض الرويلي                

الدكتور/ ناصر بن فهد الطويل العتيبي          
الدكتور/ عبد الله بن مرزوق الهاجوج            

الدكتور/ سمير المحمدي عطية                   
األستاذ الدكتور/ عبد العزيز أحمد نايل          

الدكتور/ أشرف زكي السيد                        
الدكتورة/ أمينة بن إبراهيم المران     

األستاذ/ إمام فكري جمعة العجمــي              

عميد الكلية
وكيلة كلية العلوم
رئيس قسم األحياء

رئيس قسم الفيزياء
رئيس قسم الكيمياء
رئيس وحدة الجودة

مشرف قسم الرياضيات
منسق التعلم اإللكتروني

األحياء
نائبة رئيس وحدة الجودة

الفيزياء

رئيس اللجنة
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
مقررا

    االسم        القسم                    الصفة

الخطة االستراتيجية 
لكلية العلوم )2018 – 2022( م
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مراحل إعداد الخطة االستراتيجية

أوال ً       : تشكيل لجنة إعداد الخطة االستراتيجية.
ثــــــــــــــانًيا: دراســة الخطــة االســتراتيجية للجامعــة و رؤيــة المملكــة 2030، 
وتحليــل لواقــع المنطقــة و الفــرص فيهــا بشــكل خــاص و الســعودية بشــكل 
عــام مــع االســتفادة مــن الجامعــات العريقــة، و معرفــة نقــاط القــوة و 

الضعــف فــي الكليــة.

ثــــــــــــــالًثا: وضع التصورات المبدئية لتوجهات الكلية المستقبلية.
رابــــــــــــًعا: صياغة الرؤية و الرسالة و األهداف.

خـــــامًسا: عقد ورشة عمل التحليل الرباعي و تصنيف و تحليل معلوماتها.
ــادًسا: البــدء بصياغــة مســودة الخطــة االســتراتيجية علــى ضــوء مــا تــم  سـ

تجمعــه مــن معلومــات.

ســـــــابًعا: تحديد المشاريع لكل هدف استراتيجي.
ثــــــــــــامًنا: إعداد الصياغة النهائية للخطة االستراتيجية.

تـــــــاسًعا: إعتمــاد الخطــة مــن مجلــس الكليــة و إرســالها إلى وكالــة الجامعة 
للتطويــر و الجــودة إلعتمادهــا تمهيــًدا للبدء فــي التنفيذ.

االهداف االستراتيجية للكلية: 

تقديــم برامــج تعليميــة  قــادرة علــى توفيــر مخرجــات تفــي بالمعاييــر . 1
األكاديميــة وتالئــم متطلبــات ســوق العمــل.

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

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

المســاهمة فــي خدمــة و تنميــة المجتمــع. 
و . 4 التعليميــة  العمليــة  لدعــم  الفنــي  و  اإلداري  الــكادر  أداء  تطويــر 

البحثيــة.

تنويــع مصــادر الثقافــة التعليميــة و ربــط المفاهيــم العلميــة للطالــب . 5
بمشــاكل المجتمــع و البيئــة المحيطــة.

البرامــج الدراســية فــي العلــوم األساســية وفقــا . 6 تحديــث الخطــط و 
المتبعــة. العالميــة  للمعاييــر 

عقــد . 7 أو  االبتعــاث  خــالل  مــن  البحثــي  و  األكاديمــي  العمــل  تطويــر 
العالميــة. و  المحليــة  القطاعــات  و  الجامعــات  مــع  الشــراكات 

استحداث برامج دراسات عليا في مختلف التخصصات بالكلية.. 8



3939



4040



4141



4242
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استقطاب الكوادر المتميزة التي تخدم الوطن للعام الجامعي 1438-1439هـ

- أعداد المتعاقد معهم من أعضاء هيئة التدريس

- أعداد المتعاقد معهم من أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية

 األعداد

الجنسية 
القسم

 المقبولين

القسم
أحياء

كيمياء
فيزياء

رياضيات
المجموع

أحياء
كيمياء
فيزياء

رياضيات

 
مصرى

3
0
10
4

 
جزائري

 

0
1
0
2

 
تونسى

  
 

0
1
6
4

 
مغربى

 
 

0
0
0
0

رجال 
2
0
11
10
23

نساء
1
2
5
0
8

 المقبولين
رجال

 المقبولين
نساء

أحياء
كيمياء
فيزياء

رياضيات

30

20

10

5

1

25

10

1

أحياء
كيمياء
فيزياء

رياضيات

مصرىجزائريتونسىمغربى
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- أعداد المتعاقد معهم من أعضاء هيئة التدريس حسب دولة الحصول على المؤهل

الكيمياء
الفيزياء
االحياء

الرياضيات

المجموع

0
7
2
2

11

1 
6
0
4

11

1
0
0
0

1

0
0
 0
2

2

0
0
 0
1

1

0
0
 0
1

1

0
 0
1
0

1

 0
1
0
0

1

 0
1
0
0

1

 0
1
0
0

1

العدد

20

10

1

مصر

مصر

تونس

تونس

المغرب

المغرب

الجزائر

الجزائر

النمسا

النمسا

ايطاليا

ايطاليا

اليابان

اليابان

المجر

المجر

روسيا

روسيا

سويسرا

سويسرا

الكيمياء
الفيزياء

االحياء
الرياضيات
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البرامج االكاديمية

تقــدم كليــة العلــوم أربعــة برامــج أكاديميــة تــم تطويرهــا بحيــث تناســب االحتياجــات الحديثــة 
والمتســارعة للوطــن وتعطــى هــذه البرامــج الفرصــة للطــالب فــي التعــرف عــن قــرب واالختيــار 
ــج التعــرف  مــن بيــن هــذه البرامــج بمــا يتناســب وميولهــم ، باإلضافــة إلــى ذلــك يمكــن للخري
علــى الفــرص الوظيفيــة المتاحــة فــي كل برنامــج، كمــا تــم صممــت البرامــج األكاديميــة فــي 
الكليــة بعمــق وتنــوع بحيــث ال تعطــى للطالــب نظــرة تخصصيــه وشــمولية فقــط ، بــل لتحفــزه 
للبــدء فــي التفكيــر والتخطيــط لمســتقبله الواعــد بــإذن اللــه ، بحيــث يجــد الطالــب نفســه مــزودًا 
بالمهــارات والمعــارف التــي تعينــه علــى مواجهــة التحديــات التــي تبــرز فــي الواقــع العملــي 

عنــد تخرجــه بعــد فتــرة أربــع ســنوات، وفيمــا يلــي وصــف مختصــر لهــذه البرامــج: 

البرامج االكاديمية 

برنامج قسم الكيمياء . 1
برنامج قسم الفيزياء . 2
برنامج قسم االحياء . 3
برنامج قسم الرياضيات. 4

الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية هي درجة البكالوريوس

متطلبات درجة البكالوريوس 

1.  متطلبات الجامعة: 
- متطلبــات الجامعــة االجباريــة عددهــا ) 19 ( وحــدة دراســية مقــررة لجميــع برامــج الكلية موزعة 

كمــا يلــي :

متطلبات الجامعة اإلجبارية )19( ساعة

م      رقم المقرر    رمز المقر            اسم المقرر                الساعات                        المتطلبات السابقة
 نظري     عملي      تدريب /تمارين       معتمدة

1

2

3

4

5

6

7

8

 
2

2

2

2

2

2

2

2

 
0

0

0

0

0

2

0

0

 
2

0

0

0

2

0

0

0

 
3

2

2

2

3

3

2

2

 
103

101

100

101

104

101

100

102

 
نجل

سلم

عرب

ترب

نجل

حسب

سلم

عرب

 
--

--

--

--

103 نجل

--

--

100عرب

اللغة االنجليزية1 

أصول الثقافة اإلسالمية

المهارات اللغوية

مهارات الحياة الجامعية

اللغة اإلنجليزية2

مهارات الحاسب

دراسات في السيرة 
النبوية

التحرير الكتابي
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- متطلبات اختيارية عدد ) 9( وحدات دراسية مقررة لجميع برامج الكلية موزعة كما يلي

2.  متطلبات الكلية:

متطلبات الجامعة االختيارية )9( ساعة

متطلبات الكلية اإلجبارية )19( ساعة

م      رقم المقرر    رمز المقر            اسم المقرر                الساعات                        المتطلبات السابقة

م      رقم المقرر    رمز المقر            اسم المقرر                الساعات                        المتطلبات السابقة

 نظري     عملي      تدريب /تمارين       معتمدة

 نظري     عملي      تدريب /تمارين       معتمدة

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

 
2

2

2

2

2

 
2

2

2

3

1

3

 
0

0

0

0

0

 
0

2

0

2

0

2

 
0

0

0

0

0

 
2

0

2

0

2

0

 
2

2

2

2

2

 
3

3

3

4

2

4

 
107

108

109

101

102

 
101

101

102

101

271

101

 
سلم

سلم

سلم

دار

ترب

 
رياض

أحيا

رياض

فز

رياض

كم

 
-

يختار الطالب 
مقررين من هذه 

المقررات

يختار الطالب
 أحد هذين 

المقررين

 
--

--

101 رياض 

--

101 رياض

--

 
أخالقيات المهنة

قضايا معاصرة

المرأة ودورها التنموي

ريادة أعمال

العمل التطوعي

 
مقدمة في الرياضيات

مبادئ علم األحياء

حساب التفاضل

فيزياء عامة )1(

إحصاء عام

كيمياء عامة )1(
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األقسام األكاديمية

1- برنامج قسم الكيمياء

20
عضًوا

37

15
36

13
عضوة

اعداد أعضاء هيئة التدريس 
ببرنامج قسم الكيمياء

نسب نجاح الطالب 
ببرنامج الكيمياء

بحًثا

خريج و خريجة

إجمالي أعــــــداد الطــــالب

86.84%
 86.02%

فصل ثاني

فصل أول

فصل أول

فصل أول

فصل ثاني فصل ثاني

 307 
طالــــــب 
وطالبة

 328 
طالــــــب 
وطالبة

فـــــــــــي     
 مجــــالت  
   علــــمية 

     دولـــــية  
      والمحلية

بلــغ نســب نجــاح الطــالب ببرنامــج الكيميــاء للعــام الجامعــي 1439-1438هـــ،  %86.84 بالفصــل الدراســي االول 	 
و %86.02 بالفصــل الدراســي الثانــي.

أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ببرنامج قسم الكيمياء  20 عضوًا، و 13 عضوة . 	 
بلــغ إجمالــي أعــداد الطــالب فــي الفصــل الدراســي االول 307 طالــب و طالبــة، و بالفصــل الدراســي الثانــي 	 

328 طالــب و طالبــة.
بلــغ إجمالــي أعــداد الخريجيــن للفصــل الدراســي األول 15 خريــج وخريجــة و36 خريــج وخريجة بالفصل الدراســي 	 

الثاني. 
بلــغ عــدد األبحــاث المنشــورة بواســطة أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الكيميــاء 36  بحًثــا فــي مجــالت علميــة 	 

دوليــة و المحليــة، ذلــك خــالل العــام الجامعــي 1438/1439هـــ.

1438-1439هـ
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منسقة قسم الكيمياءرئيس قسم الكيمياء
الموقع الشخصي الموقع الشخصي

د. إبراهيم حوتان السهيمي

ehalshaimi@ju.edu.sa : ايميل التواصل
S073 :     رقم المكتب

د. مرفت عبد العزيز محمد الشريف

 maelsherif@ju.edu.sa : ايميل التواصل
رقم المكتب      :  101 و  

- روابط الموقع الشخصي ألعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء

االعضاء

د. مساعد بن سعود سالمه الحميمص

د. إبراهيم حوتان السهيمي

ا.د. نايف صالح المعيقل

ا.د. احمد حسن الغراب

ا.د. خالد فاروق سيد حسن

ا.د. عبد العزيز احمد نايل

د. ناصر فهد الطويل العتيبي

د.مساعد عامش الشراري

د. محمود احمد كامل

الجنسية

سعودي

 

سعودي

سعودي

مصري

مصري

مصري

سعودي

سعودي

مصري

المؤهل 
العلمي

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

التخصص 
الدقيق

فيزيائية
 )الحفز بالنانو(

كيمياء تحليلية

كيمياء عضوية

كيمياء
 عضوية 
تطبيقية

كيمياء
 حيوية

كيمياء غير 
العضوية 

كيمياء تحليلية

كيمياء البيئة

كيمياء 
فيزيائية

دولة الحصول
على المؤهل

بريطانيا

المملكة
العربيةالسعودية

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية
 و المانيا 

)اشراف مشترك(

جمهورية
 مصر العربية

جمهورية مصر العربية

استراليا

الواليات المتحدة االمريكية

جمهورية مصر العربية

 رابط
الموقع الشخصي

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/MOSAEDALHUMAIMESS659

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=Ibrahimal-

sohaimi207
--

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=AhmedEl-

GHORAB631

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=Ab

dElAzizNayl654

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=NASSER-

ALOTAIBI734 

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=aboubakr-

mahmoud460



49

د. عمرو محمد نصار

د. وائل عبد المجيد احمد عرفه

د. أشرف متولي محمد عويس

د. حازم محمد علي مهران

د. محمد عبد السميع الهاشمي

د. عمرو عبد النبي العيسوي

د. طارق أحمد سيف النصر أحمد

د. رضا عبد الهادى مصطفى الخشاب

ا. يوسف شايم الشمري

ا. فائد عبد الله الرشيدي

ا. سعود عوده سلمان البلوي

د. مرفت عبد العزيز محمد الشريف

ا.د. فاطمة حسن عبدالرحيم السيد

د. نادية على أحمد حسن الكنزى

مصري

مصري

مصري

مصري

مصري

مصري

مصري

مصري

سعودي

سعودي

سعودي

مصرية

مصرية

مصرية

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

كيمياء غير 
العضوية 

كيمياءعضوية

كيمياء عضوية

كيمياء
 تحليلية

كيمياء 
فيزيائية

كيمياء غير 
العضوية

كيمياء
 تحليلية

كيمياء غير 
العضوية

كيمياء 
فيزيائية

كيمياء غير 
عضوية 

كيمياء

كيمياء عضوية

كيمياء غير 
عضوية

كيمياء عضوية

جمهورية 
مصر العربية

جمهورية
 مصر العربية

جمهورية مصر العربية

جمهورية
 مصر العربية

جمهورية
 مصر العربية

جمهورية 
مصر العربية

جمهورية 
مصر العربية

جمهورية 
مصر العربية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=mahranhaz-

im797

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=alhasmimo-

hamed926

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=aboubakr-

mahmoud460
http://events.ju.edu.sa/FMPW/

EN/waelarafa467

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=AshrafE-

weis698

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=Re-

daElkhashab186

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=merva-

telsherif74

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=elsayedfat-

ma84

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=NADIAHas-

san198

المؤهل الجنسيةاالعضاء
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي
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د. اميرة عاطف محمود غنيم

د. رحاب جالل الشرقاوى

د. وسيلة معمر المكي درافة

د. هاجر عبد الحفيظ الهريشي

د. مطيره شاكر الشمري

ا. ايمان عبدالله علي الشايقي

ا. مي مهدي الرشيدي

ا. عشتار عبدالرحمن ثاني الريس

ا. ندى وارد عبدالله الهذلول

ا. االء مقبل العساف

مصرية

مصرية

جزائرية

تونسية

سعودية

سودانية

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

ماجستير

ماجستير

ماجستير 

ماجستير

كيمياء عضوية

كيمياء
فيزيائية

كيمياء عضوية 
فيزيائية

كيمياء تحليلية 
كهربية

كيمياء تحليلية

كيمياء حيوية

كيمياء تحليلية

كيمياء عضوية

كيمياء النانو

كيمياء حيوية

جمهورية مصر العربية

جمهورية
 مصر العربية

الجزائر

تونس

جمهورية مصر العربية

السودان

استراليا

بريطانيا

ايرلندا

المملكة العربية 
السعودية

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=ghoneima-

mira994

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=elsharka-

wyrehab864

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=WassilaD-

erafa359

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=Ha-

jerHrichi833

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=MUTAIRA-

HALSHAMMARI559

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=Eima-

nElshaygi113

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=MAYAL-

RASHDI336

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=ASHTARAL-

RAYES858

ال يوجد

ال يوجد

المؤهل الجنسيةاالعضاء
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي
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- الخطة التدريسية الحديثة المعتمدة لقسم الكيمياء

، وعــدد  هـــ  تاريــخ 1439/7/23   6 رقــم  الجامعــة  بمجلــس  القســم  اعتمــاد خطــة  تــم 
134 الدراســية:  الوحــدات 

المستوى الدراسي األول

المستوى الدراسي الثالث

المستوى الدراسي الرابع

المقرر

101 نجل
101 رياض
101 أحيا

101 سلم
100 عرب
101 ترب

المقرر

102 عرب
202كم
241 كم

203 رياض
231  كم
221  كم

271 رياض

المقرر

 242 كم
222  كم
 251 كم
232 كم
 243كم
 233كم

 XXX سلم

مسمى المقرر

اللغة االنجليزية1
مقدمة في الرياضيات

مبادئ علم األحياء
أصول الثقافة اإلسالمية

المهارات اللغوية
مهارات الحياة الجامعية

مسمى المقرر

التحرير الكتابي
كيمياء عامة )2(

أسس الكيمياء العضوية)1(
حساب التكامل

الثرموديناميك الكيميائي
كيمياء المجموعات الرئيسية

إحصاء عام

مسمى المقرر

أسس الكيمياء العضوية )2(
كيمياء غير عضوية عملي)1(

التحليل الحجمي والوزني
أطوار المواد والمحاليل
كيمياء عضوية عملي )1(
أساسيات كيمياء الكم 

)متطلب جامعه اختياري(

وحدات

)2،0،2(3
)2،0،2(3
)0،2،2(3
)0،0،2(2
)0,0,2(2
)0،0،2(2

وحدات

2)0,0,2(
2 )0,0,2(
2 )0,0,2(
)2,0,2( 3
2 )0,0,2(
2 )0,0,2(
2)0,2,1(

وحدات

2 )0,0,2(
2)0,4,0(
4 )0,2,3(
2 )0,0,2(
2 )0,4,0(
2 )0,0,2(
2 )0,0,2(

متطلب

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

متطلب

---
101  كم
101 كم

102 رياض
101 كم
101 كم

 101 رياض

متطلب

241  كم
 221كم
  101 كم
 231 كم
241 كم

 202 كم و203 رياض

 -

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                                     16 وحدة

مجموع الوحدات                                                                   15 وحدة

مجموع الوحدات                                                                  16 وحدة

المستوى الدراسي الثاني

المقرر

102 نجل
 101 فز

102 رياض
101 كم

 101حسب
100 سلم

مسمى المقرر

اللغة االنجليزية2
فيزياء عامة 1

حساب التفاضل
كيمياء عامة 1

مهارات الحاسب
دراسات في السيرة النبوية

وحدات

)2،0،2(3
)0،2،3(4
)2،0،2(3
)0،2،3(4
)0،2،2(3
)0،0،2(2

متطلب

101 نجل
--

101رياض
--
--
-

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                                     18 وحدة
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المستوى الدراسي الخامس

المستوى الدراسي السادس

المستوى الدراسي السابع

المستوى الدراسي الثامن

المقرر

 321 كم
 341 كم
 331 كم
 351كم
332 كم
333 كم

 XXX سلم

المقرر

334 كم
342 كم
 352كم
 343كم
344  كم
 XXX كم
101 دار أو
 102 ترب 

المقرر

421 كم
 431كم
 441 كم
451  كم
 498كم

   422 كم
 XXX كم
 XXX كم

المقرر

 424كم
425 كم
 434 كم
 442 كم
499 كم
453 كم

 XXX كم
 XXX كم

مسمى المقرر

كيمياء العناصر االنتقالية والكيمياء التناسقية
الكيمياء العضوية الحلقية غير المتجانسة

الكيمياء الكهربية
طرق التحليل اآللي

كيمياء فيزيائية عملي)1(
كيمياء الحالة الصلبة

)متطلب جامعه اختياري(

مسمى المقرر

الكيميائية الحركية
الكيمياء الحيوية

طرق الفصل والكروماتوجرافيا
كيمياء البوليمرات والصناعات البتروكيميائية

ميكانيكية التفاعالت العضوية
مقرر اختياري من داخل لتخصص

)متطلب جامعه اختياري(

مسمى المقرر

الكيمياء العضو معدنية
كيمياء السطوح والحفز
كيمياء عضوية عملي)2(

كيمياء البيئة والتلوث
تدريب ميداني

الالنثيدات واالكتنيدات
مقرر اختياري من داخل التخصص
مقرر اختياري من داخل التخصص

مسمى المقرر

أطياف المركبات غير العضوية
كيمياء غير عضوية عملي )2(

كيمياء فيزيائية عملي )2(
أطياف المركبات لعضوية

مشروع بحث
التحليل الطبى و الصناعى

مقرر اختياري من داخل التخصص
مقرر اختياري من داخل التخصص

وحدات

3 )0,0,3(
2 )0,0,2(
2 )0,0,2(
)0,2,3(4
2 )0,4,0(
2 )0,0,2(
2 )0,0,2(

وحدات

2 )0,0,2(
)2,2,0(3
3 )0,2,2(
2 )0,0,2(
2 )0,0,2(

2
2 )0,0,2(

وحدات

)2,0,0( 2
)0,0,2(2
)0,4,0(2
)0,2,2(  3
)0,6,0( 3
) 2,0,0( 2

2
2

وحدات

2 )0,0,2(
2 )0,4,0(
2 )0,4,0(
3 )0,0,3(
3 )0,6,0(
2 )1,2,0(

2
2

متطلب

221  كم
 242 كم
 231 كم
 251 كم
 232 كم

   232كم + 231 كم
---

متطلب

 231 كم
242 كم
351 كم
 341 كم
341 كم

-
-

متطلب

321 كم
334 كم

341 كم و 343كم
352 كم

إنهاء 90 وحدة معتمدة
321 كم

متطلب

 421كم
421 كم
431 كم
 341كم

اجتياز 100 وحدة معتمدة
451 كم

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                        17 وحدة

مجموع الوحدات                                                              16 وحدة

مجموع الوحدات                                                              18 وحدة

مجموع الوحدات                                                              18 وحدة
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متطلبات القسم االختيارية )10( ساعات

م      رقم        رمز             اسم المقرر                 الساعات                        المتطلبات السابقة        المستوى
 نظري     عملي      تدريب /تمارين       معتمدة

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 
1

2

2

1

1

2

1

1

1

0

2

2

1

2

2

 
2

0

0

2

2

0

2

2

2

4

0

0

2

0

0

 
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 
335

322

345

346

482

486

423

452

433

443

488

435

426

427

489

 
كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

 
331 كم

 321 كم

341 كم

341 كم

اجتياز 90 وحدة معتمدة

اجتياز 90 وحدة معتمدة
 

321 كم

352 كم + 343 كم 

331 كم 

342 كم

اجتياز 90 وحدة معتمدة
 

431 كم

421 كم

421 كم

اجتياز 90 وحدة معتمدة 

6

7

8

 
كيمياء التآكل

ميكانيكية التفاعالت غير العضوية

الكيمياء العضوية الفيزيائية

المنتجات الطبيعية

كيمياء النانو وتطبيقاتها 

الكيمياء الخضراء

الكيمياء الضوئية

موضوعات متقدمة في الكيمياء 
التحليلية

كيمياء فيزيائية البوليمرات

تطبيقات عملية متقدمة في 
الكيمياء العضوية

كيمياء الطاقة المتجددة

كيمياء الكم المتقدمة

موضوعات متقدمة في الكيمياء 
غير العضوية

الكيمياء اإلشعاعية والنووية

الكيمياء الصناعية

المقررالمقرر
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2- برنامج قسم الفيزياء :

بلــغ نســب نجــاح الطــالب ببرنامــج الفيزيــاء للعــام الجامعــي 1439-1438هـــ،  %85.69 بالفصــل الدراســي االول 	 
و %78.66 بالفصــل الدراســي الثانــي 

ــاء 29 عضــوًا، و 13 عضــوة علــى 	  ــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم ببرنامــج قســم الفيزي أعــداد أعضــاء هيئ
رأس العمــل. 

بلــغ كمــا بلــغ إجمالــي أعــداد الطــالب فــي الفصــل الدراســي االول 244 طالــب و طالبــة، و بالفصــل الدراســي 	 
الثانــي 249 طالــب و طالبــة.

بالفصــل 	  وخريجــة  خريــج  و13  وخريجــة  خريــج   5 األول  الدراســي  للفصــل  الخريجيــن  أعــداد  إجمالــي  بلــغ 
الثانــي.  الدراســي 

كمــا بلــغ عــدد األبحــاث المنشــورة بواســطة أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الفيزيــاء 10أبحــاث فــي مجــالت 	 
علميــة دوليــة و المحليــة، و ذلــك خــالل العــام الجامعــي 1438/1439هـــ

29
عضًوا

10

5
13

13
عضوة

اعداد أعضاء هيئة التدريس 
ببرنامج قسم الكيمياء

نسب نجاح الطالب 
ببرنامج الفيزياء

أبحاث

خريج و خريجة

إجمالي أعــــــداد الطــــالب

85.69%
78.66%

فصل ثاني

فصل أول

فصل أول

فصل أول

فصل ثاني فصل ثاني

 244 
طالــــــب 
وطالبة

 249 
طالــــــب 
وطالبة

فـــــــــــي     
 مجــــالت  
   علــــمية 

     دولـــــية  
      والمحلية

1438-1439هـ
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- روابط الموقع الشخصي ألعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء

ا. د. نجم بن مسفر الحصيني

د. محمد ضحوي العنزي

د. زياد الرويلي

ا. د. محمد أمين محمود يوسف

د. رضا محمد السيد العجمي

د. نوميرى محمد عباس

د. على عطاء محمد أحمد

د. عبد الغني يوسف قرم

د. حسن شكري حسن

د. خلف الله قاسم محمد

د. مصطفي محمد مبارك

د. عبد العظيم محمد معبد

د. أحمد محمد أحمد مصطفى

سعودي

سعودي

سعودي

مصري

مصري

مصري

مصري

سوري

مصري

مصري

مصري

مصري

مصري

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

الليزر والبصريات 
الكمية

فيزياء طبية 
اشعاعية

فيزياء طبية 
اشعاعية

فيزياء إشعاعية 
ونووية تجريبية

فيزياء الليزر

فيزياء 
النانوتكنولوجى

فيزياء اشعاعية

فيزياء الجوامد

علم المواد

فيزياء جوية

فيزياء الجوامد

فيزياء حاسوبية

فيزياء إشعاعية 
ونووية تجريبية

انجلترا

الواليات المتحدة االمريكية

أستراليا

جمهورية مصر العربية

سويسرا

روسيا

جمهورية مصر العربية

فرنسا

جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

اليابان

جمهورية مصر العربية

-

-

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=MOHAMED-

UOSIF0
http://events.ju.edu.sa/FMPW/

EN/Resmue.aspx?id=REDAELAG-
MY414

https://scholar.google.com.eg/
citations?user=K7eOybkAAAA-

J&hl=ar

-

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=HASSAN-

AHMED398

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=MOBARAK-

MOUTAFA491

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=Ab-

delazimAli992

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=AHMEDMO-

STAFA785

الجنسيةاالعضاء
المؤهل 
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

منسقة قسم الفيزياءرئيس قسم الفيزياء
الموقع الشخصي الموقع الشخصي

عبد الله بن مرزوق بن حسين الهاجوج 

alhajoj@ju.edu.sa : ايميل التواصل
S100 :     رقم المكتب

كريمة أحمد علي أحمد

 kaahmed@ju.edu.sa : ايميل التواصل
  :      رقم المكتب  
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الجنسيةاالعضاء
المؤهل 
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

د. أنور محمد توزري

د. طارق أحمد المسلمى

د. محمد عبد العزيز جالل عشري

د. محمد سيفي

د. جهاد بالقاسم العيفي

د. شقرون عمر بالل

د. مسعود احمد محمد مصطفي

د. جمال عزت عبد الرازق

د. محمد فتحي حسين احمد

ا. إمام فكرى جمعة العجمى

ا. سهيل فرحان البخيت

ا. ضاري عبادة الشمري

ا. عاطف نايف الهباد

ا. تركي بشار العتيبي

ا. علي العامري

ا. طالل مزاوم الشمري

د. كريمة أحمد علي أحمد

تونسي

مصري

سوداني

هندي

تونسي

تونسي

مصري

مصري

مصري

مصري

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

مصرية

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

بكالوريوس

دكتوراه

علم المواد

فيزياء جوامد

فيزياء درجات 

الحرارة المنخفضة
فيزياء جوامد

فيزاء جوامد 
اشباه موصالت

فيزياء نظرية

فيزياء الليزر

فيزياء الليزر
 واالطياف

فيزياء الجوامد

علم المواد

فيزياء

فيزياء

فيزياء

فيزياء

فيزياء

فيزياء

الفيزياء حيوية 
طبية

تونس

جمهورية مصر العربية

المانيا

الهند

تونس

تونس

فرنسا

انجلترا

المجر

جمهورية مصر العربية

الواليات المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=AnwarToz-

ri955

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=elmosalam-

itarek958

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=
MohammedIsrail974

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=JihadLaifi546

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=Chakroun-

Bilel845

https://www.researchgate.net/
profile/Massaud_Mostafa

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=

GamalKhalil73

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=

EmamElagamy628

https://goo.gl/forms/5MJBcSEL-
j38ZZ8yx1

-

-

-

-

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=Ka-

rimaAhmed753
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المؤهل الجنسيةاالعضاء
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

د. ناديه صالح زايدي

د. أحالم محمد شريف

اسمى رشيد العرفاوي

اسالم السيد عبد التواب السيد

 راندا سعد علي حسن

رحاب عوض الكريم ابراهيم

حمده محمد مفضي الزايد

منال عبلوك الرويلي

متعبة صالح الصقري

نورة عوص مقبل العنزي

أمل عويد الرويلي

هند سعود فالح المبارك

تونسية

تونسية

تونسية

مصرية

مصرية

سودانية

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

فيزياء الجوامد

فيزياء

فيزياء الجوامد

فيزيا 
نانوتكنولوجي

فيزياء الليزر

فيزياء

فيزياء

فيزياء

فيزياء

فيزياء

فيزياء

فيزياء

تونس

تونس

تونس

جمهورية مصر العربية

بريطانيا

السودان

الواليات المتحدة 
االمريكية

الواليات المتحدة 
االمريكية

المملكة العربية 
السعودية

الواليات المتحدة 
االمريكية

الواليات المتحدة 
االمريكية

المملكة العربية 
السعودية

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=NadiaZai-

di727

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=AhlemNa-

jima752

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=AsmaAr-

faoui147
http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=ESLAMAB-

DELTWAB767

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=RANDAHAS

SAN168

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=RehabAli456

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=HAMDA-

HALZAYED914

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=MANAL-

ALRUWAILI447

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/MUTIBAHALANAZI420

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=
NORAHALANAZI747

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=AMALALRU-

WAILI199

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=
HINDALMUBARAK372
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- الخطة التدريسية الحديثة المعتمدة لقسم الفيزياء

تم اعتماد خطة القسم بمجلس الجامعة رقم 7 و عدد الوحدات الدراسية : 135

المستوى الدراسي األول

المستوى الدراسي الثالث

المقرر

101 نجل
101 رياض
101 أحيا

101 سلم
 101حسب
101 ترب

المقرر

102 عرب 
203 رياض 

202  فز
 211 فز

201 رياض
XXX سلم 

مسمى المقرر

اللغة االنجليزية1
مقدمة في الرياضيات

مبادئ علم األحياء
أصول الثقافة اإلسالمية

مهارات الحاسب
مهارات الحياة الجامعية

مسمى المقرر

التحرير  الكتابي
حساب التكامل

فيزياء عامة )2(
ميكانيكا تقليدية )1(

احصاء عام
مقرر جامعة اختياري*

وحدات

)2،0،2(3
)2،0،2(3
)0،2،2(3
)0،0،2(2
)0،2،2(3
)0،0،2(2

وحدات

)0،0،2(2
)2،0،2(3
)3،2،0(4
)3،0،0(3
)1،0،2(2
)0،0،2(2

متطلب

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

متطلب

عرب 100
102رياض

101 فز
101 فز

101 رياض
--

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                                    16 وحدة

مجموع الوحدات                                                       16 وحدة

المستوى الدراسي الثاني

المستوى الدراسي الرابع

المقرر

102 نجل
 101 فز 

102 رياض
101 كم

 100 عرب
100 سلم

المقرر

 212 فز
 213 فز
 203 فز
231  فز

294 رياض
XXX سلم 

مسمى المقرر

اللغة االنجليزية2
فيزياء عامة 1

حساب التفاضل
كيمياء عامة 1

المهارات اللغوية
دراسات في السيرة النبوية

مسمى المقرر

ميكانيكا تقليدية )2(
موجات واهتزازات

الفيزياء الرياضية )1(
كهرومغناطيسية

مقدمة في المعادالت التفاضلية 
مقرر جامعة اختياري*

وحدات

)2،0،2(3
)0،2،3(4
)2،0،2(3
)0،2،3(4
)0,0,2(2
)0،0،2(2

وحدات

)3،0،0(3
)3،0،0(3
)3،0،0(3
)3،0،2(4
)2،0،2(3
)0،0،2(2

متطلب

101 نجل
--

101رياض
--
--
--

متطلب

211 فز
101 فز
101 فز
202 فز

203 رياض
--

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                            18 وحدة

مجموع الوحدات                                                    18 وحدة
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المستوى الدراسي الخامس

المستوى الدراسي السادس

المستوى الدراسي السابع

المستوى الدراسي الثامن

المقرر

341 فز
332 فز
304 فز
351 فز
352 فز
321 فز

101 دار أو 102 ترب 

المقرر

342 فز
333 فز
334 فز
335 فز
361 فز
XXX فز

--

المقرر

422 فز
471 فز
462 فز
498 فز
XXX فز
XXX فز

المقرر

423 فز
472 فز
473 فز
463 فز
499 فز
XXX فز

مسمى المقرر

الفيزياء الحديثة
مختبر كهرومغناطيسية

الفيزياء الرياضية )2(
بصريات

مختبر بصريات
فيزياء حرارية و احصائية
مقرر جامعة اختياري*

مسمى المقرر

مختبر فيزياء حديثة
إلكترونيات

مختبر إلكترونيات
فيزياء حاسوبية

  فيزياء الحالة الصلبة )1(
مقرر فيزياء اختياري )أ(

-- 

مسمى المقرر

ميكانيكا الكم )1(
فيزياء نووية

فيزياء الحالة الصلبة )2(
تدريب ميداني

مقرر فيزياء اختياري )ب(
مقرر فيزياء اختياري )ب(

مسمى المقرر

ميكانيكا الكم )2(
فيزياء اشعاعية

مختبر فيزياء نووية
مختبر فيزياء الحالة الصلبة

مشروع بحث
مقرر فيزياء اختياري )ج(

وحدات

)3،0،0(3
)0،4،0(2
)0،0،2(2
)3،0،0(3
)0،4،0(2
)3،0،0(3
)0،0،2(2

وحدات

)0،4،0(2
)3،0،0(3
)0،4،0(2
)2،2،0(3
)3،0،0(3
)3،0،0(3

--

وحدات

)3،0،0(3
)3،0،0(3
)3،0،0(3
)0،6،0(3
)3،0،0(3
)3،0،0(3

وحدات

)3،0،0(3
)3،0،0(3
)0،4،0(2
)0،4،0(2
)0،6،0(3
)3،0،0(3

متطلب

202 فز
231 فز
203 فز
202 فز

202 فز، و متزامن مع  351 فز  
202 فز

--

متطلب

341 فز
231 فز

231 فز، و متزامن مع  333 فز  
304فز + 294 رياض

341 فز
--
--

متطلب

341 فز
341 فز
361 فز

اجتياز 90 وحدة
--
--

متطلب

422 فز
471 فز
471 فز
462 فز

اجتياز 100 وحدة
--

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                        17 وحدة

مجموع الوحدات                                                              16 وحدة

مجموع الوحدات                                                              18 وحدة

مجموع الوحدات                                                              16 وحدة
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متطلبات القسم االختيارية )12( ساعات

م      رقم        رمز             اسم المقرر                 الساعات                        المتطلبات السابقة        المستوى
 نظري     عملي      تدريب /تمارين     معتمدة

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
353

374

365

343

364

475

444

366

414

445

476

467

491

 
فز 

فز 

فز 

فز 

فز 

فز 

فز 

فز 

فز 

فز
 

فز 

فز 

فز

  
351 فز

202 فز

333 فز

321 فز

231 فز

374 فز

202فز

  361 فز+ 365فز 

101 فز

422 فز

471 فز+ 475فز

462فز+365 فز

اجتياز 90 وحدة معتمدة

6

7

8

 
فيزياء الليزر و تطبيقاته

فيزياء حيوية

أشباه الموصالت

تحوالت الطاقة المتجددةو البيئة

فيزياء البالزما

الفيزياء الطبية

فيزياء الفلك

علم المواد

فيزياء الموائع

فيزياء ذرية و أطياف

فيزياء المفاعالت و المعجالت النووية

مقدمة في علم و تقنيات النانو

مواضيع مختارة
)موافقة القسم (

المقررالمقرر
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3- برنامج قسم األحياء :

22
عضًوا

34

39

39

17
عضوة

اعداد أعضاء هيئة التدريس 
ببرنامج قسم االحياء

نسب نجاح الطالب 
ببرنامج  االحياء

بحًثا

خريج و خريجة

إجمالي أعــــــداد الطــــالب

1438-1439هـ

 91.56%
90.09%

فصل ثاني

فصل أول

فصل أول

فصل أول

فصل ثاني فصل ثاني

 421 
طالــــــب 
وطالبة

 509 
طالــــــب 
وطالبة

فـــــــــــي     
 مجــــالت  
   علــــمية 

     دولـــــية  
      والمحلية

بلــغ نســب نجــاح الطــالب ببرنامــج االحيــاء للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ،%91.56 بالفصــل الدراســي االول 	 
و%90.09 بالفصــل الدراســي الثانــي

أعداد أعضاء هيئة التدريس ببرنامج قسم االحياء 22 عضوًا، و17عضوة على رأس العمل. 	 
بلــغ إجمالــي أعــداد الطــالب فــي الفصــل الدراســي االول 421 طالــب و طالبــة، و بالفصــل الدراســي الثانــي 	 

509 طالــب و طالبــة.
بلــغ إجمالــي أعــداد الخريجيــن للفصــل الدراســي األول 39 خريــج وخريجــة و39 خريــج وخريجــة بالفصــل 	 

الثانــي.  الدراســي 
بلــغ عــدد األبحــاث المنشــورة بواســطة أعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم بقســم االحيــاء 34 بحثــا 	 

فــي مجــالت علميــة دوليــة  و المحليــة ، و ذلــك خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ .
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منسقة قسم األحياءرئيس قسم األحياء
الموقع الشخصي الموقع الشخصي

د. موسى بن عثمان أحمد قرموش

Mogermoush@ju.edu.sa : ايميل التواصل
S073 :     رقم المكتب

د. سالم بنت سالم بن مفلح الشراري

sssharary@ju.edu.sa : ايميل التواصل
 رقم المكتب      : 102و  

- روابط الموقع الشخصي ألعضاء هيئة التدريس بقسم األحياء

المؤهل الجنسيةاالعضاء
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

د. موسى بن عثمان أحمد 
قرموش

د. عبد السالم بن عبد الهادي
بن محمد الخالدي

ا.د. صالح احمد رابح ابراهيم

ا.د. عالء الدين سيوفي
 محمد سليمان

ا.د. هاني محمد عوض عبد 
الظاهر حسين

د. عبدالله بن مرزوق بن حسين 
الهاجوج

د. أشرف ذكي السيد

د. ماجد محمد على فوده

د. كمال فتحي محمد البرعي

د. نصر حسن جمعه

سعودي

سعودي

مصري

مصري

مصري

سعودي

مصري

مصري

مصري

مصري

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

بيولوجيا جزيئية 
وخلية و انسجة

علم الطفيليات

ميكروبيولوجي 
)بكتريا(

الحشرات

ميكروبيولوجي 
)فطريات(

 Rangeland
 Ecosystem

Science

وظائف 
أعضاء الحيوان

كيمياء انسجة

تناسل
 وتفريخ أسماك

بيئة نباتية

المملكة العربية 
السعودية

بريطانيا

جمهورية
 مصر العربية

جمهورية 
مصر العربية

جمهورية مصر العربية 
و اليابان اشراف مشترك

الواليات المتحدة 
االمريكية

جمهورية 
مصر العربية

اليابان

جمهورية
 مصر العربية

جمهورية 
مصر العربية

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=MOUSAG-

ERMOUSH882

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=ABDUL-

SALAMALKHALDI605

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=SalehEbra-

him472

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=solymanAl-

aaeldeen46

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=HaniHus-

sein219

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=ABDULLA-

HALHAJUOJ764

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=AshrafAh-

mad651

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=MAGED-

FOUDA453

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=KamalElb-

oray102

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=NASRAB-

DELHAFEZ690
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المؤهل الجنسيةاالعضاء
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

د. ياسر دسوقي عبد المقصود 
دار

د. مجدي يوسف محمود الخولى

د. ابراهيم بيومي عبد الفريض 
علي

د. اسامة احمد مهلل

د. بن عمر بن يسعد عبد 
القادرشبة

د. فتحى الشاعر محمد خليل

د. حسن علي حسن الجبالي

ا. خليل صابر حسن مدني

ا. يزيد ماهل سالم الشمري

ا. عبد الرحمن بن سعران الدغمي

ا. فهد الشمري

ا. سلمان هالن محمد الوردة

د. سالم بنت سالم الشراري

د. عطيات 

د. فاطمة حسين جالل علي

د. هيفاء بنت عبد العزيز الهذلول

د: امينه ابراهيم مران السرحاني

مصري

مصري

مصري

مصري

جزائري

مصري

مصري

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودية

مصرية

مصرية

سعودية

سعودية

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

ماجستير

ماجستير

بكالوريوس

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

علم الطفيليات

علم
 الحشرات

وظائف أعضاء 
نبات

فسيولوجيا 
النبات

ميكروبيولوجي 
)بكتريا(

تشريح
 مقارن

علم وراثة

تكنولوجيا حيوية

احياء

علم الحيوان

وراثة

احياء

ميكربيولوجي

تشريح مقارن

علم
 الحشرات

بيئة
 نباتية

ميكربيولوجي

فرنسا

جمهورية مصر العربية 
والمانيا )اشراف مشترك(

هولندا

جمهورية
 مصر العربية

جمهورية مصر العربية

جمهورية
 مصر العربية

جمهورية مصر العربية

استراليا

المملكة العربية السعودية

الواليات المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية
 السعودية

جمهورية مصر العربية

جمهورية 
مصر العربية

المملكة العربية
 السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=daryasser29

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=MadyElkho-

ly657

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=IbrahimA-

li196

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=hassani-

nusama411

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=chebab754

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=FATHY-

FATHY%20KHALIL766

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=HassanEl-

gebaly480

-

-

-

-

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=SALAMAL-

SHARARI530

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=alifatma178

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=HAIFAAL-

HAITHLOUL342

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=AMINAHAL-

SIRHANI182
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الجنسيةاالعضاء
المؤهل 
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

د. غالية سطام حمدان النصيري

د. تغريد سطم عبيكة النصيري

د. شيماء محمد نبيل مصطفي

د. منى صابر عزب عفيفي

د. شريفه حامد احمد محمود

د. مرفت أحمد بخيت عبدربه

د. فاتن معوض محمد زهو

د. نرمين محمد على موسى

أ.سندس عبد الله مرزوق 
الهاجوج

ا. أريج منور السلمي

ا. امل محول بشير الدغمي

 
ا. غالية علي المصبح

سعودية

سعودية

مصرية

مصرية

مصرية

مصرية

مصرية

مصرية

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

ماجستير

ماجستير

ماجستير

بكالوريوس

بيئة نباتية

فسيولوجيا 
النبات

ميكروبيولوجي
 )فطريات(

بيولوجيا
 جزيئية

وظائف
 أعضاء

 حيوان

اجنة

حيوان عام

خلية
 و انسجة

ميكروبيولوجي

 
بيولوجيا 

جزيئية
و خلية

أنسجة ووراثة
احياء

المملكة العربيةالسعودية

بريطانيا

جمهورية مصر
 العربية

جمهورية مصر
 العربية

جمهورية مصر
 العربية

جمهورية
 مصر العربية

جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

الواليات
 المتحدة 
األمريكية

الواليات المتحدة 
األمريكية

المملكة
 العربية

 السعودية

المملكة العربية 
السعودية

faculty.ju.edu.sa/CoS/galnusairi

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=Shia-

maaMoustafa924

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=monaafi-

fy342

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=mahmoud-

sherifa851

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=abdrabou-

mervat76

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=FatenZa-

hou869

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=Nermeen-

Mosa685

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=SONDOS-

ALHAJOUJ189

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

http://events.ju.edu.sa/
FMPW/AR/Resmue.aspx-
?id=AMALALDAGHMI13

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=

GHALIAHALFUHIGI637
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- الخطة التدريسية الحديثة المعتمدة لقسم األحياء

تــم اعتمــاد خطــة القســم بمجلــس الجامعــة رقــم 6 تاريــخ 1439/7/23، و عــدد الوحــدات 
الدراســية: 134.

المستوى الدراسي األول

المستوى الدراسي الثالث

المستوى الدراسي الرابع

المقرر

101 نجل
101 رياض
101 أحيا

101  سلم
 101حسب
 ترب101

المقرر

211 أحيا
221 أحيا
231 أحيا
213 كم

271 رياض
102 عرب

  XXX سلم

المقرر

241  أحيا
222 أحيا
251  أحيا
 212 أحيا
342  كم

XXX سلم
------

مسمى المقرر

اللغة االنجليزية1
مقدمة في الرياضيات

مبادئ علم األحياء
أصول الثقافة اإلسالمية

مهارات الحاسب
مهارات الحياة الجامعية

مسمى المقرر

علم الحيوان العام
علم النبات العام

علم األحياء الدقيقة 
كيمياء عضوية

إحصاء عام
التحرير الكتابي
اختياري جامعة

مسمى المقرر

أساسيات علم البيئة
مورفولوجيا وتشريح النبات

بيولوجيا الخلية
الحبليات

الكيمياء الحيوية
اختياري جامعة

------

وحدات

)2،0،2(3
)2،0،2(3
)0،2،2(3
)0،0،2(2
)0،2،2(3
)0،0،2(2

وحدات

)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،2،2(3
)2،0،1(2
)0،0،2(2
)0،0،2(2

وحدات

)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،2،1(2
)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،0،2(2

------

متطلب

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

متطلب

101 أحيا
101 أحيا
101 أحيا
101 كم

101 رياض
100 عرب

------

متطلب

101 أحيا
221 أحيا
101 أحيا
211 أحيا
213 كم
------
------

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                         16 وحدة

مجموع الوحدات                                                         18 وحدة

مجموع الوحدات                                                           16 وحدة

المستوى الدراسي الثاني

المقرر

102 نجل
 101 فز 

102 رياض
101 كم

 100 عرب
100 سلم

مسمى المقرر

اللغة اإلنجليزية 2
فيزياء عامة 1

حساب التفاضل
كيمياء عامة 1

المهارات اللغوية
دراسات في السيرة النبوية

وحدات

)2،0،2(3
)0،2،3(4
)2،0،2(3
)0،2،3(4
)0,0,2(2
)0،0،2(2

متطلب

103 نجل
--

101رياض
--
--
-

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                          18 وحدة
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المستوى الدراسي الخامس

المستوى الدراسي السادس

المستوى الدراسي السابع

المستوى الدراسي الثامن

المقرر

313  أحيا
323  أحيا
314  أحيا
332  أحيا
315  أحيا
352  أحيا

101 دار أو 102 ترب

المقرر

353  أحيا
324  أحيا
316  احيا
342  أحيا
317 أحيا

XXX أحيا

المقرر

433 أحيا
443 أحيا
434 أحيا
454 أحيا
498 أحيا
XXX أحيا
XXX أحيا

المقرر

444 أحيا
418 أحيا
419 أحيا
499 أحيا
XXX أحيا
XXX أحيا

مسمى المقرر

الالفقاريات 
وظائف أعضاء النبات

وظائف أعضاء الحيوان
فيروسات وبكتيريا

أنسجة حيوانية
التحضيرات المجهرية

اختياري جامعة

مسمى المقرر

علم الوراثة
تصنيف النباتات الزهرية

علم الحشرات
التلوث وحماية البيئة

علم األجنة
اختياري قسم1

مسمى المقرر

علم الطحالب
البيئة الصحراوية

علم الفطريات
بيولوجيا جزيئية
تدريب ميداني
اختياري قسم2
اختياري قسم3

مسمى المقرر

فلورا المملكة العربية السعودية
علم الطفيليات

التشريح المقارن
مشروع تخرج

اختياري قسم 4
اختياري قسم 5

وحدات

)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،2،1(2
)0،2،1(2
)0،0،2(2

وحدات

)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،2،2(3
)X،X،X(2

وحدات

)0،2،1(2
)0،0،2(2
)0،2،1(2
)0،2،2(3
)0.6.0(3
)X،X،X(2
)X،X،X(2

وحدات

)0،0،2(2
)0،2،2(3
)0،2،2(3
)0،6،0(3
)X،X،X(2
)X،X،X(2

متطلب

211 أحيا
342 كم

211 أحيا 342 كم
231 أحيا
251 أحيا
251 أحيا

-----

متطلب

251 أحيا
271 رياض
222 أحيا
313 أحيا
241 أحيا
315 أحيا

متطلب

332 أحيا
342 أحيا
332 أحيا
353 أحيا

)اجتياز 90 وحدة دراسية(
-
-

متطلب

443 أحيا
316 احيا
212 احيا

)اجتياز 100 وحدة دراسية(
----
----

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                        18 وحدة

مجموع الوحدات                                                              17 وحدة

مجموع الوحدات                                                              16 وحدة

مجموع الوحدات                                                              15 وحدة
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متطلبات القسم االختيارية )10( ساعات

م      رقم        رمز             اسم المقرر                 الساعات                        المتطلبات السابقة        المستوى
 نظري     عملي      تدريب /تمارين     معتمدة

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 
2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

 
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 
0

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

0

2

 
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
361

362

363

471

472

473

474

475

476

481

482

483

484

485

486

 
 أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

أحيا

  
314 أحيا

221 أحيا

314 أحيا

316 أحيا

342 كم

323 أحيا

323 أحيا

332 أحيا

342 كم

314 أحيا

454 أحيا

324 أحيا

324 أحيا

443 أحيا

332 أحيا

6

7

8

 
وظائف أعضاء الحيوان المتقدم

األرشجونات

علم المناعة

مفصليات طبية واقتصادية

كيمياء األنسجة 

زراعة األنسجة النباتية

فسيولوجيا االجهاد

أمراض النبات

تقنية حيوية

سلوك الحيوان

المعلوماتية الحيوية

النباتات االقتصادية
 في المملكة العربية السعودية

مجتمعات نباتية

فونا المملكة العربية السعودية

بيئة ميكروبية

المقررالمقرر
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4- برنامج قسم الرياضيات :

بلــغ نســب نجــاح الطــالب ببرنامــج الرياضيــة للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ،  %74 بالفصــل الدراســي االول و 	 
%72.48 بالفصــل الدراســي الثانــي 

أعداد أعضاء هيئة التدريس ببرنامج قسم الرياضيات 32 عضوًا، و 15عضوة على رأس العمل.	 
بلــغ إجمالــي أعــداد الطــالب فــي الفصــل الدراســي األول 302 طالــب و طالبــة، و بالفصــل الدراســي الثانــي 	 

329 طالــب و طالبــة. 
18 خريــج وخريجــة و22 خريــج وخريجــة بالفصــل 	  بلــغ إجمالــي أعــداد الخريجيــن للفصــل الدراســي األول 

الثانــي.  الدراســي 
قــد بلــغ عــدد األبحــاث المنشــورة بواســطة أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الرياضيــات 16 بحثــا فــي مجــالت 	 

علميــة دوليــة  و المحليــة، وذلــك خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ.

32
عضًوا

16

18
22

15
عضوة

اعداد أعضاء هيئة التدريس 
ببرنامج قسم الرياضية

نسب نجاح الطالب 
ببرنامج الرياضية

بحثًا

خريج و خريجة

إجمالي أعــــــداد الطــــالب

74%
72.48%
فصل ثاني

فصل أول

فصل أول

فصل ثاني

 302 
طالــــــب 
وطالبة

 329 
طالــــــب 
وطالبة

فـــــــــــي     
    مجــــالت  
        علــــمية 

            دولـــــية  
                  والمحلية

1438-1439هـ
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منسقة قسم الرياضياتمشرف قسم الرياضيات
الموقع الشخصي الموقع الشخصي

د. سمير المحمدي

senssar@ju.edu.sa : ايميل التواصل
    رقم المكتب     : 106 

د. عبير يوسف الحشاش

 ahashash@ju.edu.sa : ايميل التواصل
رقم المكتب      :و 205  

- روابط الموقع الشخصي ألعضاء هيئة التدريس  بقسم الرياضيات

و

الجنسيةاالعضاء
المؤهل 
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

د. سمير المحمدي عطية نصار

د. سمير علي القالل

د. مراد كيالني الجالصي

د. أحمد محمد أحمد أحمد

د..سيد احمد ولد  احمد محمود 

د. معاوية ولد سيدي

د. محمد خليفة محمد خليفة

د. محمد منصف الخراط

د. سيد أحمد ولد بينان

د. السيد عبدالرؤف محمد 
الهادى

د. حسان العبيدي عرفاوي

ا.د. نورالسادات توافق

مصري

تونسي

تونسي

مصري

مورتاني

مورتاني

تونسي

تونسي

مورتاني

مصري

تونسي

جزائري

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الرياضيات البحتة 
التحليل الرياضي

تحليل التوافقي

تحليل دالي

معادالت تفاضلية

تحليل دالي

االمثلية و التحكم 
في المعادالت 

التفاضلية الجزئية

جبر 
)حلقات و حقول(

االحتمال 
واالحصاء

المعادالت 
التفاضلية 

الجزئية )األمثلية 
ونظريات التحكم(

معادالت تفاضلية
الرياضيات 

التطبيقية
)تحليل عددي(

جمهورية مصر العربية

تونس

تونس

جمهورية مصر العربية

تونس

المغرب

تونس

تونس

المغرب

النمسا

تونس

الجزائر

http://faculty.ju.edu.sa/CoS/
snssar

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/SamirKallel559

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/AHMEDAHMED667

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=Muawea-

Sedey463

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=MOHAMED-

KHALIFA335

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=Mohamed-

Kharrat293

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=SeyedBen-

yan319

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/HassenARFAOUI11

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx
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الجنسيةاالعضاء
المؤهل 
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

د. عيد سيد كامل

د. فتحى حمدى رياض

د. عبدالحميد محمد عبدالحميد

د. عبد اللطيف عبد الرزاق بن 
مخلوف

د. محمد إبراهيم محمد يوسف

د. محمد زين حدادين

د. جوهر محمد احبيل

د.نعيم احمد

د. معتز بالله بلقاسم مسمولي

د. نور عبد المولى زيدان

د. إبراهيم عمرأحمد البدوي

ا. احمد ساروش

ا. صالح مخلف الرويلي

ا. عبد الواحد معيبد الرشيدي

ا. نايف عبد العزيز الكحيلي

مصري

مصري

مصري

تونسي

مصري

جزائري

تونسي

هندي

جزائري

مصري

سوداني

هندي

سعودي

سعودي

سعودي

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

ماجستير

الماجستير

الماجستير

الماجستير

معادالت ذات 
الفروق

معادالت تفاضلية

احصاء رياضي

تحليل عددي

معادالت تفاضلية
 )نظرية التحكم(

المعادالت 
التكاملية 
العشوائية

المعادالت 
التفاضلية

تحليل مركب

تحليل دالي

معادالت تفاضلية 
وتطبيقاتها

رياضيات تطبيقية

التحليل الرياضي

 Algebraic  
 Structures,

 Ideals And its
Applications

رياضيات تطبيقية

رياضيات تطبيقية

رياضيات تطبيقية

جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

ايطاليا

تونس

جمهورية مصر العربية

الجزائر

تونس

الهند

الجزائر

جمهورية مصر العربية

السودان

الهند

الواليات المتحدة 
االمريكية

الواليات
 المتحدة
 االمريكية

الواليات 
المتحدة

 االمريكية

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

http://bu.edu.eg/staff/abdelha-
midabdelhamid7#more

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=Abdellatif-

Ben%20Makhlouf156

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=MOHAMED-

MAHMOUD994

mohammedhadadine204

-

NAEEMATAULLAH819

-

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=IBRAHIMAL-

BUDAWE455

AhmadAhmad980

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=SALEHAL-

RUWAILI583

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=ABDULWA-

HEDALRASHDI168

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=NAIFALKUH

AYLI514
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الجنسيةاالعضاء
المؤهل 
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

ا. علي حمزة ناصر ابراهيم

ا. مفرح محمد ملوح الحازمي

ا. ماجد عويد الشراري

ا. عادل كداء الغازي

ا. محسن علي محسن الهاجوج

د. أسماء بنت سليمان المويشير

د. عبير يوسف الحشاش

عبير عبدالله محمد الدهيمان

دالل عوض عاقل الرويلي

ابها دافي جلب رام نتوار

منال عواد الرديني

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

هندي

سعودية

الماجستير

الماجستير

الماجستير

الماجستير

بكالوريوس

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

الدكتوراه

دكتوراه

ماجستير

رياضيات تطبيقية

رياضيات تطبيقية

رياضيات
تطبيقية

رياضيات تطبيقية

الرياضيات

االحصاء 

ديناميكا الموانع

تحليل مركب

رياضيات 
حاسوبية

 Applied
Mathematics

احصاء وبحوث 
العمليات

الواليات المتحدة 
االمريكية

الواليات المتحدة 
االمريكية
الواليات 

المتحدة االمريكية

تشيلي

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

ماليزيا

المملكة
 العربية

 السعودية

الواليات المتحدة 
االمريكية

الهند

المملكة العربية 
السعودية

-

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=MAJEDAL-

SHARARI804

http://mps.ju.edu.sa/MyJU/ju/
index.xhtml

-

http://events.ju.edu.sa/
FMPW/EN/Resmue.aspx-

?id=MousherAS312
http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=ABEERAL-

HASHASH841

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=ABEER-

ALDUHAYMAN34

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=DALA-

LALROWAILI730

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=Abha-

Dave898

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=MANAL-

ALRUDAYNI393
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الجنسيةاالعضاء
المؤهل 
العلمي

التخصص 
الدقيق

دولة الحصول
على المؤهل

 رابط
الموقع الشخصي

رضوانا برافين

منال بنت متروك بن سعد 
الروضان

غزيه مبارك السهلي

سحر فاهد سالم السرحاني

نوف عبدالكريم ربيع المتيبن

ابتسام علي الرويلي

وفاء الشراري

عبير راشد العنزي

عذراء قاسم الشمري

هندي

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

سعودية

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

 Pure
mathematics

هندسة تفاضلية

تحليل دالي

الرياضيات البحتة

الرياضيات 
التطبيقية

الرياضيات 
المتقطعة

الرياضيات

الرياضيات

الرياضيات

الهند

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

الواليات
 المتحدة
 االمريكية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=rizwana-

Parveen891

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=MANAL-

ALSIRHANI623

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=SAHARALSIR-

HANI258

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
AR/Resmue.aspx?id=NOUFAL-

MUTIBEN871

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx

-

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/Resmue.aspx?id=abieralana-

zi940

http://events.ju.edu.sa/FMPW/
EN/CMS/Settings.aspx



73

المستوى الدراسي الثالث

المقرر

رياض 203 
رياض 231
رياض 271
رياض 221
عرب 102

XXX سلم 

مسمى المقرر

حساب التكامل 
أسس الرياضيات

إحصاء عام
برامج رياضيات 
التحرير الكتابي
اختياري جامعة

وحدات

)2,0,2(3
)2,0,2(3
)2,0,1(2
)0,2,2(3
)0,0,2(2
)0,0,2(2

متطلب

رياض 102
رياض 102
رياض 101
حسب 101
عرب 100

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                     15 وحدة

المستوى الدراسي الرابع

المقرر

رياض 204
رياض 211
رياض 241
 رياض 242
رياض 272

 XXX سلم

مسمى المقرر

حساب التفاضل والتكامل المتقدم
تحليل حقيقي)1(

جبر خطي
نظرية األعداد و التعمية

احتمال
 اختياري جامعة

وحدات

)2,0,2(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3
)0,0,2(2

متطلب

رياض 203 
رياض 203&رياض 231

رياض 231 
رياض 231

رياض 203& رياض 271

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                                         17 وحدة

- الخطة التدريسية الحديثة المعتمدة لقسم الرياضيات

تــم اعتمــاد خطــة القســم بمجلــس الجامعــة رقــم 6 تاريــخ 1439/7/23 و عــدد 
الدراســية:134 الوحــدات 

المستوى الدراسي األول

المقرر

101 نجل
101 رياض
101 أحيا

101  سلم
 101حسب
101 ترب

مسمى المقرر

اللغة االنجليزية 1 
مقدمة في الرياضيات

مبادئ علم األحياء
أصول الثقافة اإلسالمية

مهارات الحاسب
مهارات الحياة الجامعية

وحدات

)2,0,2(3
)2,0,2(3
)0,2,2(3
)0,0,2(2
)0,2,2(3
)0,0,2(2

متطلب

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

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                               16 وحدة

المستوى الدراسي الثاني

المقرر

102 نجل
 101 فز 

102 رياض
101 كم

  100عرب
100 سلم

مسمى المقرر

اللغة اإلنجليزية 2 
فيزياء عامة 1

حساب التفاضل
كيمياء عامة 1

المهارات اللغوية
دراسات في السيرة النبوية

وحدات

)2,0,2(3
)0,2,3(4
)2,0,2(3
)0,2,3(4
)0,0,2(2
)0,0,2(2

متطلب

101  نجل
--

101 رياض
--
--
-

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                         18 وحدة
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المستوى الدراسي الخامس

المستوى الدراسي السادس

المقرر

رياض 305
رياض 343
رياض 332

322 رياض 
رياض 351

101 دار أو  102 ترب

المقرر

306 رياض 
312 رياض 
373 رياض
333 رياض

 XXXرياض 
XXX رياض 

مسمى المقرر

معادالت تفاضلية
تحليل عددي)1(

جبر مجرد )1(
البرمجة الرياضية الخطية

استاتيكا
اختياري جامعة

مسمى المقرر

معادالت تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي)2(

تحليل البيانات
جبر مجرد )2(

اختياري قسم 1 
اختياري قسم 2

وحدات

)2,0,2(3
)0,2,2(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3
)0,0,2(2

وحدات

)2,0,2(3
)2,0,2(3
)0,2,2(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3

متطلب

رياض 204
رياض 221& رياض 241
رياض 241& رياض 242

رياض 241
رياض 203

-

متطلب

305 رياض 
211 رياض 

رياض 272 & رياض 343
332 رياض

-
-

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                        17 وحدة

مجموع الوحدات                                                              18 وحدة

المستوى الدراسي السابع

المستوى الدراسي الثامن

المقرر

رياض 461
رياض 413
رياض 414
رياض 445
رياض 424

 XXXرياض

المقرر

رياض 462
رياض 407
رياض 499
XXX رياض
XXX رياض

مسمى المقرر

توبولوجي
دوال خاصة
تحليل مركب

تحليل عددي )2(
رياضيات حيوية 
اختياري قسم 3 

مسمى المقرر

تحليل دالي
هندسة تفاضلية

مشروع تخرج
اختياري قسم 4 
اختياري قسم 5 

وحدات

)2,0,2(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3
)0,2,2(3
)2,0,2(3

وحدات

)2,0,2(3
)2,0,2(3
)0,6,0(3
)2,0,2(3
)2,0,2(3

متطلب

312 رياض 
312 رياض
312 رياض 

رياض 242& رياض 305& 343رياض
رياض 343

-

متطلب

312 رياض 
رياض 241& 306 رياض 

اجتياز 100 وحدة معتمدة
-
-

)نظري , عملي , تمارين(

)نظري , عملي , تمارين(

مجموع الوحدات                                                              18 وحدة

مجموع الوحدات                                                              15 وحدة
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متطلبات القسم االختيارية )15( ساعات

م      رقم        رمز             اسم المقرر                 الساعات                        المتطلبات السابقة        المستوى
 نظري     عملي      تدريب /تمارين     معتمدة

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
2

2

2

2

2

2

2

2

2

 
2

2

2

0

2

2

2

2

2

 
3

3

3

3

3

3

3

3

3

 
0

0

0

2

0

0

0

0

0

 
 344

 343

 335 

 446

 452

491

474

 425

 436

 
 رياض

رياض

 رياض

رياض

رياض

 رياض

رياض

رياض

 رياض

 
رياض 241 

رياض 241

رياض 332

رياض 343 

رياض 351 

اجتياز 90 وحدة معتمدة 

373 رياض  

 322رياض 

 306 رياض 

6

7

8

 
جبر خطي متقدم

المدخل إلي التركيبات

الرياضيات المتقطعة

جبر خطي حاسوبي

ديناميكا

مواضيع مختارة)موافقة القسم(

احتمال متقدم

تقنيات أمثلية

النظم الديناميكية

المقررالمقرر
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رئيسا
نائًبا رئيس الوحدة

رئيسا للجنة االعتماد البرامجي
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا 
عضوا 
عضوا

رئيسا للجنة االعتماد المؤسسي
عضوا
عضوا 
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

د. عبدالله مرزوق الهاجوج 
د. امينه ابراهيم المران 

رئيس قسم الكيمياء 
رئيس قسم األحياء 

د. اسامة احمد مهلل
د. عمرو عبد النبي عيسوي

د. فاطمة حسين جالل 
د. عبير عبدالله الدهيمان
د. مطيرة شاكر الشمري

ا. امام فكري جمعة العجمي 
رئيس قسم الفيزياء 

رئيس / مشرف قسم الرياضيات 
د. عيد سيد كامل 

د. طارق احمد المسلمي
د. نادية احمد الكنزي

د. غالية سطام النصيري 
ا. د عبد العزيز احمد نايل 

ا. د هاني محمد عوض عبد الظاهر

وحدات و لجان الكلية كلية العلوم

- وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

المنصباالسم

مهام الوحدة:

نشر ثقافة الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي لجميع منسوبي ومنسوبات الكلية.. 1
متابعــة ومراجعــة توصيــف البرامــج والمقــررات الدراســية للكليــة وفــق نمــاذج الهيئــة، ومتابعــة . 2

تطويرها.
متابعة إعداد تقارير دورية عن المقررات والبرامج الدراسية للكلية وفق نماذج الهيئة.. 3
تطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية واإلداريين والطالب والطالبات.. 4
إنشــاء قواعــد بيانــات لــكل ممــا يلــي: أعضــاء هيئــة التدريــس -اإلداريين -أنشــطة خدمــة المجتمع . 5

-األبحــاث العلميــة –التدريب والــدورات التدريبية.

إنشاء وتحديث موقع وحدة الجودة بالكلية على موقع الكلية.. 6
إنشاء نظام لمتابعة الخريجين والخريجات.. 7
وضع نظام لضمان استمرارية الجودة.. 8
إعداد دليل للبرامج المختلفة للكلية، دليل الطالب الجامعي.. 9
إعداد التقرير السنوي للجودة بالكلية.. 10

تقويم مستوى األداء في الكلية.. 11
العمل على تنفيذ ومتابعة التقويم واالعتماد األكاديمي.. 12
تحديد جوانب التحسين الممكنة واقتراح الخطط والمشاريع الالزمة لتحقيقها.. 13
تقديم التسهيالت الالزمة لفرق العمل القائمة على تطبيق الجودة.. 14
توثيق أنشطة الجودة في الكلية بشكل مستمر.. 15
القيام بالمهام األخرى التي تكلف بها الوحدة فيما يتعلق بالجودة وتطبيقها . 16
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رئيسا
مقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

- وحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي 

المنصباالسم

مهام الوحدة:

اإلشراف على سير عملية اإلرشاد األكاديمي في الكلية وفق اآلليات المعتمدة.. 1
الطــالب . 2 لتعريــف  عــام  كل  مــن  الدراســي  الفصــل  كل  بدايــة  فــي  إرشــادي  لقــاء  تنظيــم 

المســتجدين بالحيــاة الجامعيــة وبالالئحــة الدراســية وبالكليــة ونظامهــا وطبيعتهــا وأقســامها 
والمهــن التــي مــن المتوقــع أن تخــرج لهــا، وإدارة الكليــة( ســعادة العميــد ورؤســاء األقســام 

األكاديميــون. والمرشــدون 

توفير أدوات اإلرشاد من مصادرها بالجامعة وتسليمها للمرشدين االكاديمين والتي. 3
تتضمــن دليــل الجامعــة / الئحــة الدراســية واالختبــارات / الئحــة تأديــب الطــالب / الئحــة صنــدوق . 4

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 . 5
ــارات و إ صــدار نشــرات وبنــرات إرشــادية ..إلــخ. لتهيئــة طــالب الكليــة لالختب

مســاعدة الطــالب علــى حــل مشــكالتهم النفســية واالجتماعيــة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي . 6
تحصيلهــم الدراســي.

التنســيق مــع مركــز اإلرشــاد األكاديمــي والطالبــي بالجامعــة والقيــام بالمهــام األخــرى التــي . 7
تكلــف بهــا الوحــدة مــن قبلــه.

والمشــاكل . 8 التعارضــات  لمنــع  الالحقــة  الفصــول  مقــررات  لتســجيل  للطــالب  المبكــر  اإلرشــاد 
التخــرج. فصــل  فــي  وتجنبهــا  التســجيل 

معالجة مشاكل الطالب المتعثرين وارشادهم باألنسب.. 9
تفعيــل االرشــاد االلكترونــي: ربــط كل طالــب وطالبــه بالمرشــد األكاديمــي، وربــط طــالب القســم . 10

الواحــد برئيــس/ منســقة القســم ولجنــة االرشــاد بالقســم، وربــط طــالب وطالبــات الكليــة بوحــدة 
االرشــاد األكاديمــي بالكليــة عبــر البــالك بــورد إلرشــادهم الكترونيــا.

اد. صالح أحمد رابح
د. معاوية ولد سيدي

د. عمرو محمد السيد نصار
د. مصطفى محمد أحمد مبارك

اد.عبد العزيز أحمد نايل)فيما يخص التعلم االلكتروني(
د. فاطمة حسين جالل
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رئيسا
مقررا
عضوا
عضوا

عضوا
عضوا

- وحدة شؤون طالب 

- وحدة االختبارات والجداول الدراسية

االسم

االسم

المنصب

المنصب

مهام الوحدة:

مســاعدة الطــالب علــى حــل المشــاكالت الطالبيــة الخاصــة بالمراحــل المختلفــة خــالل . 1
ــج مــروًرا  ــة تســجيل المقــررات وحتــى ظهــور النتائ ــدءًا مــن مرحل ــة، ب الدراســة الجامعي

باألعــذار الطالبيــة.
 تطبيق الئحة الدراسة واالختبارات في حاالت الفصل من الجامعة، وإعادات القيد و. 2
الفرص اإلضافية و إعادات االنتظام و اختبارات األعذار.. 3
الدراســة . 4 لالئحــة  تبًعــا  الجــوف،  جامعــة  العلــوم  كليــة  إلــى  التحويــل  طلبــات  بحــث   

واالختبــارات.
 بحث طلب المعادلة للمقررات تبًعا لالئحة الدراسة واالختبارات.. 5
 إبــالغ الطــالب بنتيجــة إعــادة التصحيــح عبــر البوابــة اإللكترونيــة للنظــام األكاديمــي . 6

للجامعــة.
اللجنــة . 7 لعمــل  تبعــا  الطــالب  بأعــداد  الخاصــة  باإلحصائيــات  المختلفــة  اللجــان  إمــداد   

المختصــة.
 ربــط الطــالب بالبــالك بــورد بالوحــدة إلرســال كل مــا يتعلــق بشــئون الطــالب عبــر البــالك . 8

بــورد لســرعة التواصــل.

مهام الوحدة:

إعداد الجداول الدراسية للفصول الدراسية األول والثاني والصيفي وتوزيع األعباء.. 1
وتوزيــع . 2 والصيفــي  والثانــي  األول  الدراســية  للفصــول  االختبــارات  جــداول  إعــداد 

المراقبــات.
إعداد جدول مجمع لالختبارات النهائية وتنزيله للطالب في البالك بورد.. 3
 حفظ كراسات االختبارات النهائية في األرشيف.. 4
ربــط جميــع طــالب الكليــة بوحــدة االختبــارات بالبــالك بــورد إلرســال كل ما يتعلــق بالجداول . 5

واالختبــارات خصوصــا النهائيــة والبديلــة عبــر البالك بورد.

د. كمال فتحي محمد البرعي
د. سيد أحمد ولد بينان

د. محمد عبدالسميع الهاشمي
د. محمد جالل العشري )الفصل الدراسي االول(

د. أنور محمد يوسف تورزي )الفصل الدراسي الثاني(
أ.د. عبدالعزيز أحمد نايل

د. شريفة حامد أحمد

رئيسًا
مقرر 
عضوا 
عضوا 

عضوا   
عضوا 

د رضا عبد الهادى الخشاب 
د سيد احمد ولد بينان 
د أسامة احمد مهلل 

د محمد جالل العشرى 
أ.د عبد العزيز احمد نايل)فيما يخص التعلم االلكترونى(

د نادية على احمد كنزى 
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رئيسا
مقررا
عضوا
عضوا

عضوا

رئيسا

مقررا
عضوا
عضوا
عضوا

- وحدة التعليم االلكتروني

- لجنة شؤون الدراسات العليا والبحث العلمي واالبتعاث

االسم

االسم

المنصب

المنصب

مهام الوحدة:

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

التعليميــة. العمليــة  فــي  مســاعدة  كوســيلة  بــورد  البــالك  نظــام  وخاصــة  اإللكترونــي 
 تقييم عملية التعليم اإللكتروني.. 4
التنسيق مع عمادة الجودة للتعليم اإللكتروني.. 5
ربــط جميــع وحــدات الكليــة مثــل( وحــدة اإلرشــاد األكاديمــي -وحــدة شــؤون الطالبــي-. 6

وحــدة النشــاط الطالبــي -وحــدة الجــودة -وحــدة االختبــارات ...الــخ )بمســئولي الوحــدات 
وطــالب الكليــة علــى نظــام البــالك بــورد.

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

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

ارســال أي محتــوي مفيــد( مقــروء او مشــاهد او مســموع )للطــالب عــن طريــق البــالك . 9
بــورد فــي مجــاالت التعليــم واالرشــاد الطالبــي وشــؤون الطــالب وغيرهــا.

مهام الوحدة:

 عملية أرشفة كاملة لكل ملفات المبتعثين)ورقيا وإلكترونيا(.. 1
 إعداد ورفع التقارير بيانات وحالة المبتعثين لذوي االختصاص.. 2
بالجامعــات . 3 للدراســة  للمبتعثيــن  القبــول  خطابــات  علــى  الحصــول  فــي  المســاعدة   

عالميــا. المصنفــة 
 متابعــة كل مــا يتعلــق باالبتعــاث والمبتعثيــن مــن: رصــد عــدد المبتعثيــن حاليــا، عــدد . 4

اســتقبال  الحالييــن،  المبتعثيــن  حالــة  القريــب،  المســتقبل  فــي  ســيبتعثون  الذيــن 
ودراســة طلبــات االبتعــاث وتقديمهــا لمجالــس األقســام والكليــة، توجيــه العائديــن مــن 

االبتعــاث، ومســاعدتهم فــي تجهيــز كل مــا يلزمهــم.

ا.د. عبدالعزيز احمد نايل
د. كمال فتحى البرعى

د. سمير على فرج القالل
ا. امام فكري جمعة )الفصل الدراسي االول(

د. محمد فتحي )الفصل الدراسي الثاني(
د. عبير عبدالله الدهيمان

ا. د عالء الدين السيوفي ) الفصل الدراسي االول(
د. مسعود محمد احمد مصطفى ) الفصل الدراسي الثاني(

د. سيد احمد محمود 
د. نصر  حسن جمعه
أ.د. عبد العزيز نايل 

د. تغريد سطم النصيرى 
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رئيسا

مقرر
عضو
عضو

عضو

رئيس
مقررا
عضوا

عضوا

- لجنة الخريجين 

- لجنة المختبرات واألمن والسالمة

االسم

االسم

المنصب

المنصب

مهام الوحدة:

إعداد قاعدة بيانات للخريجين.. 1
 إعداد قاعدة بيانات عن جهات عمل الخريجين.. 2
 عمل ورش عمل ودورات 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

مهام الوحدة:

حصر األجهزة واألدوات والكيماويات في جميع األقسام وتكوين قاعدة بيانات لها.. 1
الشــروط . 2 كراســة  وإعــداد  والكيماويــات  واألدوات  األجهــزة  مــن  األقســام  احتيــاج  حصــر   

الكليــة. لســعادة عميــد  لرفعهــا  األقســام  لرؤســاء  بهــا  لهــا والرفــع  والموصفــات 
 إجراء الدراسة الفنية لعروض الشركات واستكمال اجراءات الترسية وكذلك االستالم.. 3
 مراجعة المواد المستهلكة باستمرار وتأمينها أوال بأول.. 4
التنسيق مع أقسام الطالبات لنقل االحتياجات لمختبراتهن.. 5
ــة لســعادة . 6 ــات الصيان  اإلشــراف علــى األجهــزة والتجهيــزات ومتابعــة أدائهــا والرفــع بطلب

رؤســاء األقســام وعميــد الكليــة.
 إعداد دليل ألجهزة المتوفرة في الكلية في جميع األقسام.. 7
 التأكــد مــن توفيــر أدوات األمــن والســالمة داخــل المختبــرات ومراجعــة أدائهــا وصالحيتهــا . 8

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

والســالمة.

د. ناصر فهد الطويل العتيبي )الفصل الدراسي االول(
د. عمرو عبد النبي عيسوي )الفصل الدراسي الثاني(

د. بن عمر شبه
د. عيد سيد كامل

د. مصطفي محمد احمد مبارك )الفصل الدراسي االول(
د. حسن شكري حسن )الفصل الدراسي الثاني(

د. أمينة إبراهيم المران

د. حازم محمد على مهران
د. إبراهيم بيومي عبد الفريض

د. جمال عزت عبد الرازق )الفصل الدراسي االول(
د. رضا محمد السيد العجمي )الفصل الدراسي الثاني(

رحاب جالل الشرقاوي
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رئيسًا
مقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

رئيسا
مقررا

عضوا 

عضوا
عضوا 

- لجنة النشاط الطالبي و االجتماعي

- لجنة النشاط العلمي والثقافي

االسم

االسم

المنصب

المنصب

مهام الوحدة:

تقديم أنشطة متنوعة وهادفة في مختلف المجاالت.. 1
بالعمــل . 2 يؤمــن  جيــل  تأســيس  فــي  للمســاهمة  الطالبــي  المجتمــع  احتياجــات  تلبيــة   

ومواهبــه. ذاتــه  تنميــة  علــى  القــدرة  ويمتلــك  االجتماعيــة،  والمســؤولية 
المساهمة في تطوير الطلبة سلوكًيا ومعرفًيا ووجدانًيا.. 3
 اســتثمار الطاقــة الداخليــة للطــالب وتطويعهــا إلــى طاقــة ايجابيــة يســتفيد منهــا الطالــب . 4

والمجتمــع.
بث روح التعاون والعمل الجماعي.. 5

مهام الوحدة:

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

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

المتخصصــة او العامــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة.
العامــة . 4 والثقافــة  العلــم  الكتســاب  العلميــة  الفعاليــات  هــذه  لحضــور  الطــالب  تحفيــز 

الجمهــور. امــام  االلقــاء  فــن  واكتســاب 
خلق بيئة اكاديمية علمية وحراك علمي داخل الكلية.. 5

د. حسن علي حسن الجبالي
د. وائل عبدالمجيد عرفة

ا. امام فكري جمعة
د. سمير علي فرج القالل

ا. د عبدالعزيز أحمد نايل )فيما يخص التعليم االلكتروني(
ا. عذراء الشمري )الفصل الدراسي االول(

د. منى صابرعزب )الفصل الدراسي الثاني(

ا. د هاني محمد عوض عبد الظاهر
ا. د أحمد حسن الغراب )الفصل الدراسي االول(

د. وائل عبد المجيد عرفه )الفصل الدراسي الثاني(
د. مسعود محمد أحمد )الفصل الدراسي االول(

د. علي عطا محمد )الفصل الدراسي الثاني(
د. مراد الكيالني الجالصي

ا. د عبد العزيز احمد نايل )فيما يخص التعليم االلكتروني( 
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رئيسا
مقررا
عضوا
عضوا
عضوا

رئيس
مقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

- لجنة الملتقى والمعرض الطالبي 

- لجنة اإلعالم و موقع الكلية

االسم

االسم

المنصب

المنصب

مهام الوحدة:

اإلعداد للملتقي والمعرض الطالبي.. 1
تعريف الطالب بمحاور وأهداف الملتقي والمعرض الطالبي.. 2
وضع آليات لتشجيع الطالب على االشتراك.. 3
تجميع المشاركات الطالبية المختلفة بالكلية.. 4
التأكد من انطباق الشروط والضوابط الخاصة بالملتقي على األعمال المقدمة.. 5
اإلشراف على تحكيم المشاركات من قبل األقسام العلمية وترتيبها.. 6
رفع المشاركات الي لجنة الملتقي والمعرض الطالبي بالجامعة.. 7
االستعداد وتجهيز وإقامة الملتقي والمعرض الطالبي في الكلية.. 8
التجهيز واإلشراف على الملتقي والمعرض الطالبي بالجامعة.. 9

مهام الوحدة:

التوثيــق اإلعالمــي لكافــة نشــاطات الكليــة ورفعهــا علــى موقــع الكليــة وتويتــر ومواقــع . 1
التواصــل.

 االحتفــاظ وتوفيــر الوثائــق اإلعالميــة لكافــة أنشــطة الكليــة مــن صــور وأفــالم لعرضهــا فــي . 2
أيــة فعاليــات ومعــارض خاصــة بالكليــة والجامعة.

 االنتهــاء مــن الفيلــم الوثائقــي لكليــة العلــوم والــذي بــدأ العمــل بــه منــذ العــام الدراســي . 3
الماضي.

تصميم اإلعالنات والتهنئات لألنشطة المختلفة بالكلية. 4

د وائل عبد المجيد عرفه
ا. د هاني محمد عوض عبد الظاهر

د. حسان العبيدي العرفاوي
د جهاد بالقاسم العيفى

 د.فاتن معوض زهو

د. معاوية ولد سيدي
أ. نياف محارب العتيبي

أ. د. هاني محمد عوض عبد الظاهر
د. حسان العبيدي العرفاوي

د. حسن علي الجبالي
د. محمد فتحي

د. نرمين محمد علي
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رئيسا
مقررا
عضًوا

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا

عضوا

مقررا
عضوا

- تشكيل لجنة التقرير السنوي

- تشكيل لجنة التأديب

االسم

االسم

المنصب

المنصب

مهام الوحدة:

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

الســنوي. بالتقريــر 
 إعداد وتنظيم التقرير السنوي للكلية.. 3

مهام الوحدة:

النظــر فــي المخالفــات التــي تحــال للجنــة بهــدف ضبــط ســلوك الــط اب أو الطالبــات . 1
داخــل الجامعــة.

التربويــة . 2 باألســاليب  الطالبــات  أو  الطــالب  ســلوك  معالجــة  علــى  2-العمــل 
. يبهــا تهذ و

3-المحافظة على سرية المعلومات والمخالفات.. 3
ــات تأديبيــة حســب اللوائــح واألنظمــة المعمــول بهــا فــي الجامعــة . 4 ــراح عقوب اقت

والرفــع بهــا لجهــة االختصــاص.

د. مساعد بن سعود الحميمص
د. شيماء محمد نبيل 

د. كريمة احمد علي

د. مساعد بن سعود الحميمص
د. عبير يوسف الحشاش

د. موسي بن عثمان قرموش
د. ناصر بن فهد العتيبي )الفصل الدراسي االول(

د. ابراهيم حوتان السهيمي )الفصل الدراسي الثاني(
د. زياد عوض الرويلي )الفصل الدراسي االول(

د. عبد الله بن مرزوق الهاجوج )الفصل الدراسي الثاني(
مسئول وحدة شؤون الطالب 

مسؤول وحدة االختبارات و الجداول
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رئيسا
مقررا
عضوا
عضوا 
عضوا

عضوا

رئيسا

مقررا

عضوا
عضوا
عضوا

- لجنة الساعات الزائدة

- لجنة المتابعة

االسم

االسم

المنصب

المنصب

مهام الوحدة:

تنحصــر مهــام اللجنــة فــي تدقيــق الســاعات الزائــدة الــواردة مــن األقســام ورفعهــا 
لســعادة العميــد.

مهام الوحدة:

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

العلــوم مــن قبــل . 2 لــط اب كليــة  تــدرس  التــي  المحاضــرات والتماريــن  متابعــة 
أعضــاء هيئــة تدريــس مــن خــارج الكليــة باإلضافــة الــي متابعــة محاضــرات االعــداد 

العــام الخاصــة بكليــة العلــوم. 
 رفــع تقاريــر يوميــة واســبوعية لســعادة عميــد الكليــة عــن انتظــام العمليــة . 3

التعليميــة فــي كل قســم.

د. اشرف زكي السيد
د. اسامة احمد مهلل

د. سيد احمد ولد بينان
د. محمد عبد السميع الهاشمي 

د. محمد جالل العشري )الفصل الدراسي االول(
د. أنور محمد يوسف تورزي )الفصل الدراسي الثاني(

د. دالل عوض الرويلي 

د. ابراهيم بيومي عبد الفريض )الفصل الدراسي االول(
د. عمرو محمد السيد نصار )الفصل الدراسي الثاني(
د. عمرو عبد النبي عيسوي )الفصل الدراسي االول(

د. فتحي الشاعر محمد )الفصل الدراسي الثاني(
د. فتحي حمدي رياض
د. جال عزت عبد الرازق

ا. د. فاطمة حسن عبد الرحيم
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- لجنة الخطط الدراسية

- لجنة المسرح

االسم

االسم

المنصب

المنصب

مهام الوحدة:

بالكليــة . 1 الجــودة  مــع وحــدة  بالتعــاون  الدراســية وتحديثهــا  الخطــط  مراجعــة 
األكاديمــي. واالعتمــاد  الجــودة  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بمــا  والجامعــة 

رفــع تقاريــر دوريــة عــن ســير العمــل فــي الخطــط الدراســية لســعادة عميــد . 2
الكليــة.

مهام الوحدة:

اإلشراف على جاهزية المسرح بالتنسيق مع تقنية المعلومات . 1
وضــع جــدول زمنــي للفعاليــات داخــل المســرح بالتنســيق بيــن اقســام الكليــة و . 2

الجهــات األخــري داخــل الجامعــة.
التأكــد مــن جاهزيــة المســرح قبــل بــدء الفاعليــة بوقــت كاف حفــاظ علــى الوقــت . 3

المحــدد للفعاليــة.
اإلشراف على سالمة محتويات المسرح و ترتيبه بعد انتهاء كل فاعلية.. 4

رؤساء و مشرفي األقسام 
مسئول وحدة الجودة بالكلية

ا. بدر فلحي الطالب
ا. احمد راضي الرويلي
ا. راكان  سعود الهداج 

د. اميرة عاطف

رئيسا
مقررا
عضوا 
عضوا
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- مسئول القاعات الدراسية 

- مسئول العالقات العامة

االسم

االسم

المنصب

المنصب

مهام الوحدة:

اإلشــراف الــدوري و المتابعــة ألجهــزة العــرض بالقاعــات لضمــان حســن ســير . 1
باألقســام. التعليميــة  العمليــة 

ذات . 2 الجهــات  مــع  لألجهــزة  الصيانــة  أعمــال  متابعــة  و  النواقــص  اســتكمال 
العالقــة.

مهام الوحدة:

التنســيق مع ســعادة عميد الكلية و رؤســاء األقســام لترتيب اســتقبال الوفود . 1
القادمــة لزيــارة الكلية.

وضــع مقترحــات بأســماء الجهــات أو الهيئــات بالمجتمــع الخارجــي لزيــارة أقســام . 2
الكليــة المختلفة.

التوثيق اإلعالمي لزيارة الوفود للكلية.. 3

ا. احمد راضي الرويلي
د. ميرفت عبد العزيز الشريف

مسئوال
مسئوال

ا. نياف محارب العتيبي
د. نرمين محمد علي

مسئوال
عضوا
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الشـــــــــــــــــــــــــــؤون االداريه

الفصل الثاني
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اوال ً: جدول بأعضاء الهيئة اإلدارية والفنيين بكلية العلوم 

االسم

ا. بدر بن فلحي الطالب
ا. نياف بن محارب العتيبي

ا. سعود بن فاهد الشمري
ا. أحمد راضي الرويلي

ا. عبد الله خالد عقال الفالج
ا. عبدالله حجاج الشمري

ا. حمدان صويب الطرفاوي
ا. خالد الشمري
ا. عطية الصبي

ا. نايف محمد مسلم الشمرى
ا. احمد خلف الرويلى
ا. راكان سعود الهداج

ا. سلطان سويلم الدرعان
ا. مساعد حران الرويلى
ا. عدنان عايد الربيعان
ا. حمزه عاتق النخلي

ا. عبد الله صالح العلي
ا. عبد الله مجمد الخالدي

ا. سعود عوده البلوي
ا. حمود عبدالله الطالب

ا. ناصر عبدالرحمن المفرج
ا. عاطف زيد الريس

المؤهل

بكالوريس
ماجستير

دبلوم حاسب
بكالوريس

ثانوي
بكالوريس

دبلوم
بكالوريس
بكالوريس

ثانوي
بكالوريس
بكالوريس
بكالوريس
بكالوريس
بكالوريس
بكالوريس
بكالوريس

دبلوم
بكالوريس
ماجستير

بكالوريس
بكالوريس

جهة الحصول
 على المؤهل

جامعة القصيم
Coastal Carolina University

كلية المعلمين
جامعة الجوف
ثانوية القريات
جامعة الجوف
جامعة عرعر

جامعة الجوف
جامعة الحدود الشمالية

وزارة التربية والتعليم
جامعة الجوف
جامعة الجوف
جامعة الجوف
جامعة الجوف
جامعة الجوف
جامعة طيبة

جامعة الجوف
جامعة الجوف

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود

العمل الحالي

مدير إدارة كلية العلوم
مدير مكتب العميد
سكرتير عميد الكلية

مشغل أجهزة حاسب الي
سكرتير رئيس قسم الكيمياء

فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر

سكرتير رئيس قسم الفيزياء
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر

سكرتير رئيس قسم االحياء
فني مختبر
فني مختبر
باحث علمي
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر

سنوات 
الخبرة

13 سنة
3 سنوات
12 سنة

6 سنوات
5 سنوات
4 سنوات
13 سنة

4 سنوات
4 سنوات
12 سنة

7 سنوات
5 سنوات
8 سنوات
8 سنوات
8 سنوات

11 سنة
4 سنوات
3 سنوات
17 سنة
13 سنة

10 سنوات
9 سنوات
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جدول بأعضاء الهيئة اإلدارية والفنيين بكلية العلوم ) االداريات (

جدول بأعضاء الهيئة اإلدارية والفنيين بكلية العلوم ) الفنيات (

االسم

شريفه كريم الدرزي

أمل معزي الشرعان

وفاء أبراهيم الدرعان

وضحى أبراهيم العضيد

فهده محمد الدرزي

علياءهزيم الرويلي

نوره مناحي الشمري

مريم محمد الفرحان

شريفه ضحوي الرويلي

االسم

مرام زبن العنزي

آالء سلطان العليان

تهاني محمود العتيبي

لطيفه سليمان الزارع

منال عبدالله الزارع

أحالم نايف البليهد

ريهام حمدان الرويلي

مشاعل سعدون الشمري

هيفاء مثقال الشمري

أميره قاسم الشعالن

المؤهل

بكالوريوس

بكالوريوس

ثانويه عامه

ثانويه عامه

بكالوريوس

متوسط

ثانويه عامه

ثانويه عامه

بكالوريوس

المؤهل

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس

جهة الحصول
 على المؤهل

جامعة الجوف

جامعة الجوف

-

-

جامعة الجوف

-

-

-

جامعة الجوف

جهة الحصول
 على المؤهل

جامعه الملك سعود

جامعه الجوف

جامعه الملك سعود

جامعه الجوف

جامعه الجوف

جامعه الجوف

جامعه الجوف

جامعه الجوف

جامعه الجوف

جامعه الحدود الشماليه

العمل الحالي

مديره اداره

سكرتيرة

اتصاالت ادارية

باحث تطويري

باحث اختبارات

كاتبه

سكرتيرة

مأموره صرف

مرشده أكاديمية

العمل الحالي

فني مختبر-فيزياء

فني مختبر-كيمياء

فني مختبر-أحياء

فني مختبر-كيمياء

فني مختبر-كيمياء

فني مختبر-كيمياء

فني مختبر- أحياء

فني مختبر-أحياء

فني مختبر-كيمياء

فني مختبر-أحياء

سنوات 
الخبرة

15 سنه

15سنه

15سنه

22سنه

14سنه

15 سنه

22سنه

29سنه

14سنه

سنوات 
الخبرة

4 سنوات

4سنوات

4سنوات

4سنوات

3سنوات

3سنوات

3سنوات

3سنوات

3سنوات

سنتان
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الوظيفة

مدير إدارة
مدير مكتب
فني مختبر

كاتب
ناسخ آلة

مشغل أجهزة حاسب الي
باحث تطوير
باحث علمي

باحث اختبارات
إرشاد أكاديمي

سكرتارية
اتصاالت ادارية

مأمور صرف

الهيئة اإلدارية
شطر طالبات شطر طالب 

اإلجمالي

ثانيًاً: جدول أعداد الهيئة االدارية بكلية لعام 1439/1438هـ 

1
1

14
--
1
1
--
1
--
--
3
--
--

22

1
--
10
1
--
--
1
--
1
1
2
1
1

19

مدير
 إدارة

فني 
مختبر

كاتب ناسخ 
آلة

مساعد 
إداري 
مشرف

مساعد 
إداري

مشغل 
أجهزة

فني 
تمريض

مسجل 
معلومات

باحث
 تطوير

باحث 
اختبارات

إرشاد 
أكاديمي

سكرتارية

12

6

1

شطر طالب                         شطر طالبات
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الجهة

مكتب سعادة عميد الكلية
إدارة الكلية

قسم الفيزياء
قسم الكيمياء
قسم األحياء

قسم الرياضيات 

الجهة

مكتب سعادة وكيلة الكلية
إدارة الكلية

قسم الفيزياء
قسم الكيمياء
قسم األحياء

قسم الرياضيات

عدد الموظفين

2
4
1
1
1
-

عدد الموظفين

2
7
-
-
-
-

عدد الفنيين

-
-
5
4
2
-

عدد الفنيين

-
-
1
5
4
-

ثالثــًا: جــدول أعــداد الموظفيــن اإلدارييــن والفنييــن لكليــة العلــوم للعــام 
1438-1439هـــ الجامعــي 

رابعــًا: جــدول أعــداد الموظفــات اإلداريــات والفنيــات لكليــة العلــوم للعــام 
الجامعــي 1438-1439هـــ

مكتب 
سعادة عميد 

الكلية

مكتب 
سعادة عميد 

الكلية

إدارة 
الكلية

إدارة 
الكلية

قسم 
الفيزياء

قسم 
الفيزياء

قسم 
الكيمياء

قسم 
الكيمياء

قسم 
األحياء

قسم 
األحياء

قسم 
الرياضيات 

قسم 
الرياضيات 

6

3

1

7

3

1

عدد 
الموظفين

                        
عدد

 الفنيين

عدد 
الموظفين

                        
عدد

 الفنيين
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خامسًا: جدول عدد الموظفين والموظفات الكلية حسب المؤهل

الجامعــي  للعــام  اإلداريــة  للهيئــة  التدريبيــة  الــدورات  حضــور  سادســًا: 
1439/1438هـــ

التصنيف

ماجستير
بكالوريوس

دبلوم 
ثانوية عامة

كفاءة متوسطة

اإلجمالي

الفئة المستهدفة

اإلداريين

االداريات

الفنيات

ذكور

2
15
3
2
0

22

اسم الدورة

إدارة نظم المعلومات الصحية
اإلدارة العالمية

حل المشكالت واتخاذ القرارات
االتصال الفعال بالعمل

معالجة النصوص 
 

أدارة الوقت
أعداد المراسالت

أعداد التقارير
تطوير خدمه المستفيدين

برنامج االجازات 
مهارات التعامل مع ضغوط العمل 

االتصال الفعال في العمل 
أداره االجتماعات
االبداع االداري

البرنامج التدريبى لفنيات مختبرات 
كليه العلوم على استخدام االجهزه

التخلص اآلمن من النفايات

إناث

0
14
0
4
1

19

الجهة

معهد اإلدارة
جامعة الجوف 
معهد اإلدارة
معهد اإلدارة
معهد اإلدارة

معهد اإلدارة 
معهد اإلدارة
معهد اإلدارة

وكاله الجامعة
وكاله الجامعة 
وكاله الجامعة
وكاله الجامعة
وكاله الجامعة
وكاله الجامعة

كلية العلوم
 لجنة المختبرات 

واالمن و السالمة

التاريخ

1439-03-15هـ
الفصل الدراسي الثاني

22-07-1439
 25-03-1439
08-03-1439

25/3/1439هـ
8/4/1439هـ

28/4/1439هـ
13/5/1439هـ
4/7/1439هـ

20/6/1439هـ
27/6/1439هـ
8/7/1439هـ

22/7/1439هـ

العام الدراسى 
1438/1439

االحد 18/1/1439 الى 
يوم الخميس 22/1/1439

اإلجمالي

2
29
3
6
1

41

عدد 
المستهدفات

1
1
1
1
 1

2
1
1
2
1
1
1
1
1

فنيات مختبرات 
كلية العلوم 

بكالوريوسماجستير

ثانوية عامة ثانوية عامة

دبلوم

2

20

153

014

1 4

0

229

1 6

3
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    سابعا ً: االجتماعات 

- اجتماعات واللجان المنعقدة داخل الكلية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

اإلجتماعات 
اإلجتماعات واللجان المنعقدة خارج الكلية

البيان

المجالس

الوحدات واللجان 

البيان

المجالس

اللجان الدائمة

اجتماع عمداء 
كليات العلوم 
بجامعة الملك 

سعود

الجهة المسئولة

مجلس الكلية
قسم الرياضيات
قسم الكيمياء
قسم الفيزياء
قسم األحياء

وحدة االختبارات
وحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي

وحدة شؤون الطالب
وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

لجنة الخريجين
وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

لجنة المختبرات واألمن والسالمة
لجنة التأديب

لجنة األنشطة الطالبية

الجهة المسئولة

مجلس كلية العلوم بسكاكا
مجلس كلية العلوم واآلداب بالقريات
مجلس كلية العلوم واآلداب بطبرجل

اللجنة الدائمة للمعامل والمختبرات واألدوات التعليمية
اللجنة الدائمة للخطط والمقررات والتأهيل لإلعتماد

اللجنة الدائمة المشكالت الطالبية

رئيس
عضو
عضو

نائب الرئيس
عضو
عضو

عضو

عضو

عضو

25
25
16

6
10
12

1

العدد

25
13
19
19
12

4
7
4
2
2
7
5
11
18

العددنوع طبيعة المشاركة من
عميد كلية العلوم      وكيلة كلية العلوم
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أبرز القرارات اإلدارية

بــن ســعود الحميمــص، عميــًدا لكليــة العلــوم – جامعــة 	  صــدور قــرار باســتمرار د مســاعد 
بالقــرار اإلداري رقــم 1393 / 39 / 6 بتاريــخ 4/ 7/ 1439 هـــ.  الجــوف 

صــدور قــرار معالــي وزيــر التعليــم بتعييــن الدكتــورة أســماء بنــت ســليمان المويشــير، وكيلــة 	 
الجامعــة لشــؤون الطالبــات -لمــدة عاميــن، بالقــرار رقــم 3/39/59941 وتاريــخ 1439/6/3هـــ. 

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعة بتكليف الدكتورة أســماء بنت ســليمان المويشــير، بالقيام 	 
بعمل وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، بالقرار رقم 6/39/1338 وتاريخ 1439/4/17هـ. 

ــاًل 	  صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــور زيــاد بــن عــوض عاقــل الرويلــي، وكي
لعمــادة الســنة التحضيريــة بالقــرار رقــم 6/39/1346 وتاريــخ 1439/4/17هـــ ولمــدة عاميــن.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــور ناصــر بــن فهــد الطويــل العتيبــي، وكيــاًل 	 
لعمــادة القبــول والتســجيل بالقــرار رقــم 6/39/1343 وتاريــخ 1439/4/17هـــ ولمــدة عاميــن.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــور حــازم محمــد علــي مهــران، مشــرًفا علــى 	 
وحــدة المعامــل و االجهــزة و المختبــرات بالقــرار رقــم 6/39/1351 و تاريــخ 1439/4/20هـــ.

الــي رتبــة أســتاذ 	  صــدور القــرار التنفيــذي بترقيــة الدكتــورة مطيــرة بنــت شــاكر الشــمري 
هـــ. بتاريــخ 1438/4/23  رقــم 90447 /3/39   المعاملــة  علــى  بنــاء  مســاعد 

صــدور قــرار معالــى مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــور عمــرو عبــد النبــي عيســوي، مشــرًفا 	 
علــى وحــدة متابعــة الخريجيــن بالقــرار رقــم 6/39/1361 و تاريــخ 1439/5/7هـــ، و لمــدة عــام 

دراســي كامــل.

صــدور القــرار التنفيــذي بترقيــة الدكتــورة ناديــة احمــد الكنــزي الــي رتبــة أســتاذ مشــارك بنــاء 	 
علــى المعاملــة رقــم 3/39/48045 بتاريــخ 1439/5/14 هـــ.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــور عبــد اللــه بــن مــرزوق الهاجــوج، رئيًســا 	 
لقســم الفيزيــاء بالقــرار رقــم 1366/39/6 وتاريــخ    1439/5/22هـــ و لمــدة عاميــن.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــور ابراهيــم بــن حوتــان الســهيمي، رئيًســا 	 
لقســم الكيميــاء بالقــرار رقــم 3/39/1365 وتاريــخ 1439/5/22هـــ و لمــدة عاميــن.

صــدور قــرار معالــى مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــور مســعود محمــد احمــد مصطفي، مشــرًفا 	 
علــى وحــدة الدراســات العليــا بالقــرار رقــم 1362 / 39 / 6  و تاريــخ 1439/5/22 هـــ.

صــدور القــرار التنفيــذي بترقيــة الدكتــورة أســماء بنــت ســليمان المويشــير الــي رتبــة أســتاذ 	 
مشــارك بنــاء علــى المعاملــة رقــم 3/39/54345 بتاريــخ 1439/6/4هـــ.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــور موســي بــن عثمــان قرمــوش، رئيًســا 	 
لقســم االحيــاء بالقــرار رقــم 3/39/61567 وتاريــخ 1439/6/23هـــ ولمــدة عاميــن.
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صــدور القــرار التنفيــذي بترقيــة الدكتــورة دالل بنــت عــوض عاقــل الرويلــي الــي رتبــة أســتاذ 	 
مســاعد بنــاء علــى المعاملــة رقــم 3/ 39 / 64447 بتاريــخ 2/ 07 / 1439 هـــ.

صــدور قــرار معالــى مديــر الجامعــة بتكليــف االســتاذة شــريفة بنــت كريــم الدغمــي، مديــرة 	 
إلدارة كليــة العلــوم بالقــرار رقــم 6/39/1446 و تاريــخ 1439/7/19هـــ، و لمــدة عــام دراســي 

كامل.

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل لجنة إعداد الخطة االســتراتيجية بكليــة العلوم، 	 
بالقرار رقم 3/39/8090 بتاريخ 1439/1/20هـ.

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل لجــان الدراســة الذاتيــة بأقســام كليــة العلــوم، 	 
بالقــرار رقــم 3/39/8051 بتاريــخ 1439/1/20هـــ.

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل وحــدة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بكليــة 	 
العلــوم، بالقــرار رقــم 3/39/15504 بتاريــخ 1439/2/9هـــ.

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل لجنــة التأديــب بكليــة العلــوم، بالقــرار رقــم 	 
1439/3/23هـــ. بتاريــخ   3/39/30405

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل اللجــان المختلفــة بكليــة العلــوم، بالقــرار رقــم 	 
3/39/51337 بتاريــخ 1439/5/22 هـــ.

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل لجنــة لدراســة ملفــات المتقدميــن علــى وظيفة 	 
أســتاذ مســاعد فــي مركــز أبحــاث الزيتــون، بالقرار رقــم 3/39/63141 بتاريــخ 1439/6/26هـ.

للقضايــا األكاديميــة و غيــر 	  التأديــب  لجنــة  بتشــكيل  الكليــة  صــدور قــرار ســعادة عميــد 
.8/8/1439 تاريــخ   76599/39/3 رقــم  بالقــرار  الطالبــات  بشــطر  األكاديميــة 

للخطــة 	  التنفيذيــة  الخطــة  متابعــة  لجنــة  بتشــكيل  الكليــة  عميــد  ســعادة  قــرار  صــدور 
بتاريــخ   81559/39/3 رقــم   بالقــرار   ،  39   38 عــام  ف2  العلــوم  لكليــة  االســتراتيجية 

1439/8/23هـــ.

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتكليــف منســق العهــد بشــطر الطــالب و الطالبــات 	 
24/8/1439 تاريــخ   82331/39/3 رقــم  بالقــرار 
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الشــــــــــــــــــــــؤون التعلـــــــــــــــيمية

الفصل الثالث
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    اوال ً: شؤون طالب

- إجمالي أعداد الطالب والطالبات للعام الجامعي 1439/1438هـ

- إجمالــي أعــداد الطــالب و الطالبــات المقيديــن بمرحلــة البكالوريــوس حســب الجنســية للعــام 
الجامعي 1439/1438هـ

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

الجهة

قسم الكيمياء
قسم الفيزياء
قسم األحياء

قسم الرياضيات

الفصل الدراسي األول

583
691

الفصل األول
سعودي            غير سعودي 

الفصل الثاني
سعودي            غير سعودي 

العام الجامعي 1439/1438هـ

الفصل الدراسي الثاني

630
785

الفصل 
الدراسي 

األول

الفصل 
الدراسي 

الثاني

583630 691785

307
244
421
302

328
249
509
329

11
4
4
4

11
4
5
6

قسم
 الكيمياء

قسم
 الكيمياء

قسم
 الفيزياء

قسم
 الفيزياء

قسم
األحياء

قسم
األحياء

قسم
الرياضيات

قسم
الرياضيات

سعودي 
غير سعودي 

سعودي 
غير سعودي 

سعودي 
غير سعودي 

سعودي 
غير سعودي 

سعودي 
غير سعودي 

سعودي 
غير سعودي 

سعودي 
غير سعودي 

سعودي 
غير سعودي 

307
328

244
249

421
509

302
329

11

11

4

444

5
6

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني
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-  إجمالــي عــدد الطــالب والطالبــات غيــر الســعوديين المقيديــن فــي مرحلــة البكالوريــوس للعــام 
الجامعــي 1439/1438هـــ

الجهة

قسم
 الكيمياء

قسم
الفيزياء

قسم
 األحياء

قسم
 الرياضيات

الفصل

الفصل األول
الفصل الثاني

الفصل األول
الفصل الثاني

الفصل األول
الفصل الثاني

الفصل األول
الفصل الثاني

أردني

1
1

1

1
1

مصري

2
2

1

سوري

5
5

2
2

1
1

1
4

فلسطيني

2
2

1
1

1

سوداني

1

1
1

يمني

1

1

2
3

سعودي 
تحت االجراء

1
1

قبائل 
نازحة

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

أردني

مصري 

سوري

أردني

مصري 

سوري

أردني

مصري 

سوري

أردني

مصري 

سوري

فلسطيني

سوداني

يمني

فلسطيني

سوداني

يمني

فلسطيني

سوداني

يمني

فلسطيني

سوداني

يمني

سعودي تحت االجراء ) - (

  قبائل نازحة            ) - (

سعودي تحت االجراء ) 1(

  قبائل نازحة            ) - (

سعودي تحت االجراء ) - (

  قبائل نازحة            ) - (

سعودي تحت االجراء ) 1 (

  قبائل نازحة            ) - (

قسم الكيمياء
الفصل األول

قسم الفيزياء
الفصل األول

قسم الكيمياء
الفصل الثاني

قسم الفيزياء
الفصل الثاني
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1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

أردني

مصري 

سوري

أردني

مصري 

سوري

أردني

مصري 

سوري

أردني

مصري 

سوري

فلسطيني

سوداني

يمني

فلسطيني

سوداني

يمني

فلسطيني

سوداني

يمني

فلسطيني

سوداني

يمني

سعودي تحت االجراء ) - (

  قبائل نازحة            ) - (

سعودي تحت االجراء ) -(

  قبائل نازحة            ) 1 (

سعودي تحت االجراء ) - (

  قبائل نازحة            ) - (

سعودي تحت االجراء ) - (

  قبائل نازحة             ) 1 (

قسم األحياء
الفصل األول

قسم الرياضيات
الفصل األول

قسم األحياء
الفصل الثاني

قسم الرياضيات
الفصل الثاني
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- جدول بأعداد طالب و طالبات الكلية المنتظمين حسب التخصص للعام الجامعي 1439/1438هـ

األقسام

قسم
 الكيمياء

قسم
الفيزياء

قسم
 األحياء

قسم
 الرياضيات

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

الفصل األول

105
202

96
148

197
224

185
117

1274

104
224

87
162

234
275

205
124

1415

الفصل الصيفيالفصل الثاني

العام الجامعي 1439/1438هـ

اإلجمالي

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

224

148

117 275

162

124 197

96

185 234

87

205

قسم
 الكيمياء

قسم
 األحياء

قسم
الفيزياء

قسم
 الرياضيات

105202104224

50
194

50
175

209
167

119
140

1104
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- جدول بالحاالت الطالبية للعام الجامعي 1439/1438هـ

-جدول تطور أعداد طالب وطالبات الكلية المنتظمين خالل السنوات الثالث الماضية 

األقسام

قسم
 الكيمياء

قسم
الفيزياء

قسم
 األحياء

قسم
 الرياضيات

األقسام

قسم
 الكيمياء

قسم
الفيزياء

قسم
 األحياء

قسم
 الرياضيات

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول

الفصل األول الفصل األول

0
1

1
0

0
0

0
1

46
114

59
113

229
135

191
69

956

96
193

97
153

223
211

184
121

1278

105
202

96
148

197
224

185
117

1274

48
134

51
122

200
156

172
57

940

111
193

113
160

238
238

220
116

1389

104
224

87
162

234
275

205
124

1415

0
0

0
0

0
0

0
0

5
4

8
17

11
12

9
5

7
1

6
17

7
13

12
12

0
0

0
0

1
0

0
0

0
2

1
1

3
5

4
1

2
4

1
3

4
12

8
4

1
0

0
2

0
4

5
2

1
3

0
1

0
3

3
2

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني

الحاالت
التأديبية

العام الجامعي 
1437/1436هـ

العام الجامعي 
1438/1437هـ

العام الجامعي 
1439/1438هـ

إعادة
 القيد

طالب
معادلة التحويل زائر

مقررات

اإلجمالي

العام الجامعي 
1438/1437هـ

العام الجامعي 
1437/1436هـ

العام الجامعي 
1439/1438هـ

األقسام

100

1500

1,896

2,667 2,6893000

الفصل الصيفي

50
194

50
175

209
167

119
140

1104
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- نتائج أقسام كلية العلوم للعام الجامعي 1439/1438هـ

1 .  جدول بمعدالت النجاح بأقسام الكلية للعام الجامعي 1438-1439هـ

- التقديرات حسب األقسام األكاديمية للعام الجامعي 1438-1439هـ

1. قسم الكيمياء

األقسام

الكيمياء
الفيزياء
األحياء

الرياضيات

نتائج 
التقديرات

أ+
أ

ب+
ب
ج+
ج

د+
د
هـ
ح
ع
غ

الفصل الدراسي األول

86.84%
85.69%
91.56%

74%

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

86.02%
78.66%
90.9%
72.48%

الفصل الدراسي الثاني

قسم 
الفيزياء

قسم 
الكيمياء

قسم 
األحياء

قسم 
الرياضيات 

الفصل الدراسي 
األول

الفصل الدراسي 
الثاني

0%

50%

100%

شطر الطالب - شطر الطالباتشطر الطالب - شطر الطالبات

22
22
30
33
22
28
29
50
43
21
24
10

31
19
23
20
20
18
20
29
28
8
7
8

109
94
75
88
83
88
78
171
138
24
26
8

115
79
85
60
88
63
64
98
75
22
37
6
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- نتائج قسم االكيمياء للفصل االول للعام الجامعي 1438-1439هـ 

- نتائج قسم الكيمياء للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ 

شطر الطالبات شطر الطالب 

شطر الطالبات شطر الطالب 

0

0

50

25

100

50

150

75

200

100

125

F  D  +D  C  +C  B  +B  A  +A

F  D  +D  C  +C  B  +B  A  +A
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2. قسم الفيزياء

نتائج 
التقديرات

أ+
أ

ب+
ب
ج+
ج

د+
د
هـ
ح
ع
غ

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول
شطر الطالب - شطر الطالباتشطر الطالب - شطر الطالبات

16
33
27
35
42
41
41
74
83
28
60
7

13
18
42
29
45
48
55
117
127
36
36
6

117
96
34
43
50
45
38
92
105
8
27
0

80
51
36
56
41
61
65
143
142
25
40
7

- نتائج قسم الفيزياء للفصل الدراسي االول للعام الجامعي 1438-1439هـ 

- نتائج قسم الفيزياء للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ 

شطر الطالبات شطر الطالب 

شطر الطالبات شطر الطالب 

0

0

25

50

50

75

100

100

125

150

F  D  +D  C  +C  B  +B  A  +A

F  D  +D  C  +C  B  +B  A  +A
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3- قسم األحياء

نتائج 
التقديرات

أ+
أ

ب+
ب
ج+
ج

د+
د
هـ
ح
ع
غ

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول
شطر الطالب - شطر الطالباتشطر الطالب - شطر الطالبات

25
42
62
54
94
87
87
151
70
26
38
5

43
42
70
71
82
87
87
118
70
38
30
7

91
77
85
82
79
83
79
96
69
9
15
7

124
76
74
88
88
113
100
134
95
12
32
5

- نتائج قسم االحياء للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ 

شطر الطالبات شطر الطالب 

0

50

100

150

F  D  +D  C  +C  B  +B  A  +A

- نتائج قسم االحياء للفصل الدراسي االول للعام الجامعي 1438-1439هـ 

شطر الطالبات شطر الطالب 

0

50

100

150

200

F  D  +D  C  +C  B  +B  A  +A
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4- قسم الرياضيات

نتائج 
التقديرات

أ+
أ

ب+
ب
ج+
ج

د+
د
هـ
ح
ع
غ

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول
شطر الطالب - شطر الطالباتشطر الطالب - شطر الطالبات

24
29
38
36
31
33
66
139
206
111
65
7

21
31
31
32
60
39
57

146
137
74
65
7

79
71
76
78
71
78
82
191
217
17
44
8

98
41
50
66
54
76
66
271
293
38
75
17

- نتائج قسم الرياضيات للفصل الدراسي االول للعام الجامعي 1438-1439هـ 

- نتائج قسم الرياضيات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ 

شطر الطالبات شطر الطالب 

شطر الطالبات شطر الطالب 

0

0

50

100

100

150

200

200

250

300

F  D  +D  C  +C  B  +B  A  +A

F  D  +D  C  +C  B  +B  A  +A
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- جــدول أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى تقديــر امتيــاز مرتبــة شــرف اولــى وامتيــاز مرتبــة شــرف 
ثانيــة لكليــة العلــوم للعــام الجامعــي 1438 - 1439 هـــ.

- جــدول باعــداد طلبــات اعــادة التصحيــح و االختبــارات البديلــه المعتمــده للعــام الجامعــي 1438 - 
1439 هـ.

األقسام

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

األقسام

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

الفصل الدراسي األول

الفصل 
الدراسي 

األول

الفصل 
الدراسي 

الثاني

إعادة  التصحيح

الفصل الدراسي الثاني

اختبارات  بديلة

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

ممتاز مع مرتبة
 الشرف األولى

ممتاز مع مرتبة
 الشرف األولى

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

-
5

-
1

-
-

-
-

9
19

16
9

18
14

16
10

-
1

-
-

1
-

-
-

8
4

9
1

6
10

26
14

1
4

-
2

-
1

1
-

0
4

2
1

3
2

4
1

-
5

1
2

1
3

-
1

0
4

0
3

1
3

1
0

الفصل األولالفصل األول الفصل الثانيالفصل الثاني

الكيمياء

الكيمياء

الفيزياء

الفيزياء

األحياء

األحياء

الرياضيات

الرياضيات

6

10

1

5

1

5

0

2
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- جدول بإعداد طالب وطالبات الكلية الخريجين للعام الجامعي 1439/1438هـ

- جدول بإعداد طالب وطالبات الكلية الخريجين حسب الجنسية للعام الجامعي 1439/1438هـ

األقسام

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

األقسام

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

الفصل الدراسي الصيفيالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

للعام الجامعي 1439/1438هـ الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

3
9

0
4

22
16

14
4

3
12

1
4

22
17

14
4

77

0
3

1
0

0
1

0
0

8
28

4
9

19
19

18
5

1
1

0
0

3
2

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
27

4
9

21
18

18
4

110

سعوديسعوديسعودي

الفصل األول

غير سعوديغير سعوديغير سعودي

الفصل الثاني

اإلجمالي

الكيمياء

طالب وطالبةطالب وطالبة

طالب وطالبة طالب وطالبة

األحياء

الفيزياء

الفيزياء

51

78

18

40

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

الفصل الصيفي

1
1

0
0

3
2

0
0

7
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1
1

0
0

3
2

0
0

7

الغيــر ســعودي مفصــل  البكالوريــوس  بمرحلــة  الخريجيــن  والطالبــات  الطــالب  أعــداد  إجمالــي   -
1438-1439هـــ الجامعــي  للعــام  بالجنســية 

- جدول تطور أعداد طالب وطالبات الكلية الخريجين خالل السنوات الثالث الماضية .

الجهة

قسم  الكيمياء

قسم الفيزياء

قسم  األحياء

قسم  الرياضيات

أردني

 

مصري

 

سوري

2

فلسطيني

1

سوداني

1

1

يمني

 

قبائل 
نازحة

1

األقسام

قسم
 الكيمياء

قسم
الفيزياء

قسم
 األحياء

قسم
 الرياضيات

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

أولأولأول

7
5

3
5

52
23

18
3

116

7
7

3
9

40
17

19
1

103

3
12

1
4

22
17

14
4

77

6
18

7
12

61
19

27
12

162

2
15

2
15

27
24

40
13

138

9
27

4
9

21
18

18
4

110

0
0

0
2

7
2

5
0

16

0
1

1
0

5
0

3
0

10

ثانيثانيثاني صيفيصيفيصيفي

العام الجامعي 
1437/1436هـ

العام الجامعي 
1437/1436هـ

العام الجامعي 
1439/1438هـ

العام الجامعي 
1438/1437هـ

294

193

251

العام الجامعي 
1438/1437هـ

العام الجامعي 
1439/1438هـ

العدد الكلي

طالب وطالبة

طالب وطالبة

طالب وطالبة
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- مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1439/1438 هـ
 - قسم الكيمياء

عنوان مشروع التخرج

Silver nanoparticles decorated nano lead carbonate as 
self-cleaning composite for fast and complete removal of 

anionic dyes from aqueous solutions

Use of Chrysanthemum flower extract as an effective 
ecofriendly corrosion inhibitor for mild steel in 1 M HCl 

solution

Spectrophotometric determination of 
formaldehyde in environmental samples

Synthesis of Some new dyes derived from 
heterocyclic compounds

Synthesis of quinazoline derivatives and
 their biological  activity

Gewald  reaction for Synthesis of Thiophene

SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL
 ACTIVITIES SUBSTITUTED-1, 3-THIAZINES

Synthesis of pyrimido[4,5-d]pyrimidine

Green Synthesis of pyridine

Synthesis of New Triazolo pyridazine

Synthesis of some thiopyrimidine glycoside
Synthesis and biological activity of some

 substituted pyrimidine derivatives

Nanoparticles:
)properties, synthesis, and applications(

Catalysis by
 graphene oxides

Sewage treatment

المشرف علي المشروع

 
د.عمرو محمد السيد نصار

د. محمد عبد السميع الهاشمى

د. إبراهيم بن حوتان السهيمي

د نادية على احمد الكنزى

د/اميرة عاطف غنيم

د رحاب جالل الشرقاوى

أسماء الطالب

جاسر محمد الرويلي

عبدالرحمن بن مقبل المحمادي

عدي الشمري

منى عبيد العنزي
عائشة عبيد العنزي

تهاني معاشي الرويلي

معالي مناور الرويلي

بيان عاطف وهبة

نوال بنت رزقان الرشيدي
شروق بنت مجزع الفهيقي

مشاعل بنت الدويه
افراح بنت فياض الرويلي

أمل بنت محمد الفالح
الهام بنت هزاع الشمري

فضه بنت فهد بن نصيب العفر
أمال بنت عطاالله العفر

هيام بنت دهيم الشمري

مشاعل بنت ضبيان الرويلي

المها ناصر محمد القيسى
حنين سليم دهيم الشرارى

ريهام كاتب فالح العنزى
ريم ناصر السهلى

ميعاد فرحان الرويلى
هيفاء على الحربى

رسمية مشرف خميس الشمرى
امجاد حميد الرويلى

ميمونة فرحان الرويلى
شوق عيد العنزي

ريف سعود السهيان
سحر هليل الشمرى
انفال مجلى العايش
وفاء جمعه الرويلى

ابتسلم حضيرى الشمرى
ابتهال عايد الرويلى
روابى محمد الزارع
ريم قبيل الشمرى

غاده خالد الحسن
هند ناصر الشرارى
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- مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1439/1438 هـ
 - قسم الفيزياء

عنوان مشروع التخرج

قياس تركيز غاز الرادون في األماكن المغلقة

محاكاة البصريات بالحاسب االلي 

دراسة جدوي الجرعات االشعاعية من جهاز االشعة
 المقطعية في منطقة الجوف 

قياس تركيز غاز الرادون في االماكن المغلقة 

مقدمة في المواد النانومترية وتطبيقاتها 

التبخر الحراري لشرائح رقيقة من أكسيد التنغستن
خصائصها الهيكلية وتطبيقاتها

دراسة الخصائص المورفولوجية والهيكلية 
للتركيبة الكيميائية

)BaTi0,5)Fe,M(0,5O3 )M=Mo ,W

دراسة الخصائص المورفولوجية والمغناطيسية
 للتركيبة الكيميائية   

)La1-xDyx Pb0.33MnO3)x=0.00 ;0,10 ;0,15 ;0,20

الخاليا الشمسية تطبيقاتها وخصائصها الكهربية
   

المشرف علي المشروع

 
د. زياد الرويلي

د, رضا العجمي

د. محمد العشري

د. احمد مصطفي 

د. نوميري عباس محمد هدية 

د/ أسمى رشيد العرفاوي

د/ نادية صالح زايدي

د/ نادية صالح زايدي

د/ أحالم محمد شريف

أسماء الطالب

خالد بحل رشيد الشمري
يزيد محمد مصبح الشراري

حاتم فهد الشمري
مشاري عبدالهادي الشمري

محمد مفرح الشمري
وافي  فهد الشمري

 
ماجد مسند العنزي

عادل خلف الشراري 

احمد سليم العطوي
عبدالسالم احمد الصبحي

امجاد بنت محمد الضبيع
أجوان بنت حمود المراد

احالم بنت حمدان السالم

أمل بنت مقيم الرويلي
ابعاد بنت راشد الهباد

ميثاء بنت نايف السهلي
فاتن بنت متعب الرويلي

فرح بنت حمادي معشي
شوق بنت محمد بن الرويلي

علياء طحطر الشراري
  

مهله بنت فالح بن الرويلي
مهره بنت عبدالرحمن الوشيح

روابي بنت نواف العتيبي
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- مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1439/1438 هـ
 - قسم  االحياء

عنوان مشروع التخرج

الدودة الشريطية الكلبية

انجذاب حشرات اللحم علي أنواع اللحوم المختلفة في سكاكا.

تأثير بعض أنواع الزيوت على سلوك وضع البيض 
في البعوضة المنزلية

االهمية االقتصادية لبعض النباتات البرية في سكاكا

مقارنة بين المجتمعات النباتية في المزارع القائمة والمزارع 
المهجورة بسكاكا

إمكانية استخدام مخلفات معاصر الزيتون كوقود حيوي
 ومصدر بروتين في العلف الحيواني

مصادر المياه بالمملكة العربية السعودية وجودتها الميكروبية

المعالجة البيولوجية لمياه صرف معاصر الزيتون

األمراض البكتيرية التي تصيب أشجار الزيتون

دراسة أولية للتنوع البكتيري لبحيرة دومة الجندل بسكاكا 

دراسة بكتريولوجية لريزوسفير بعض أشجار زيتون منطقة سكاكا

تأثير تفلة الزيتون كبديل غذائي مضاف إلى العالئق الغذائية
 بنسب مختلفة على نمو وتكاثر أسماك الجوبي

تأثير تفلة الزيتون كبديل غذائي مضاف إلى العالئق الغذائية
 بنسب مختلفة على كبد أسماك الجوبي

أشجار القرم )المانجروف(
نظام بيئي متكامل

البلهارسيا في المملكة العربية السعودية.

إنتشار الفطريات الخطرة في القش الموجود بداخل
 خزانات تبريد المكيفات الصحراوية.

“تقييم فاعلية بعض المركبات الطبيعية والتخليقية 
 كمضادات لبعض الفطريات”

دور الحشرات في الكشف عن الجريمة

المشرف علي المشروع

 
د. عبد السالم الخالدي

أ.د عالء السيوفي

نصر حسن جمعه

د.فتحى الشاعر محمد فتحى 
خليل

ا. د. صالح أحمد رابح

د. بن عمر بن يسعد عبد القادر 
شبة

د. كمال فتحي محمد البرعي

د.ماجد محمد على فوده

د. ياسر دسوقي

أ.د هاني عوض

د. مجدي الخولي

أسماء الطالب

ماجد بن أحمد بن مزلوه الروضان
صالح بن عيد بن فالح الرويلي

اياد بن احمد بن حسين الشريف
عمر بن عطيه الصبحى الحربي

رامى بن عبيد الرشيدى
محمد بن سالم الجميد

مساعد بن أحمد العرجان
احمد بن فرحان الشمري

 أحمد بن زياد بن أحمد اللبيخان
 فؤاد بن سعود الصبحي

 محمد بن سعود المحمدي 
جابر بن أسيمر الشمري 

ماهر بن حمد بن سليم الحافظي

محمد بن سالمه الصبحى

فيصل بن ناصر بن وحالن الرويلي

عبد الكريم بن مرشد الشراري
نواف بن مفلح الشمري

جميل بن عايد بزر الذبياني

عبدالرحمن بن هليل الشمري
خالد بن منور الرويلي

عبدالمجيد بن مطيران الجهني
احمد بن صالح بن دخيل العلي

مشاري بن منور الرويلي 

ممدوح بن محمد الصبحي 
  احمد بن راشد الشمري 

وائل بن هالل الجابري
سلطان بن مسلم الجهني

خاطر بن عبدالله الشمري
ماضي بن قاعد بن محمد العنزي

محمد بن مهل دوجان الرويلي 
عبدالعزيز بن حمد الشمري

محمد بن عبدالله السلمان
احمد بن صالح العمري



113

- مشاريع التخرج لطالب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1439/1438 هـ
 - قسم  االحياء

عنوان مشروع التخرج

بعض االمراض التناسلية الميكروبية

عزل البكتريا من جذور النخيل

التعرف على بعض اجناس المجتمع الفطري
 المتواجد في تربة و جذور ثمار الزيتون

 aspergillus تقييم فعالية بعض المستخلصات النباتية ضد الفطرين
niger and penicillium marneffei ومقارنتها بالمضاد الفطري 

flucanazd

دراسة تجميعية لنبات الحنظل

 )Heliotropium jizanense( دراسة حقلية ميدانية لنبات الرمرام
بمنطقة الجوف في المملكة العربية السعودية.

عزل بعض الفطريات من منطقة الجوف لها القدرة
 علي انتاج انزيم االسباراجينيز

البصمة الوراثية

دراسات عددية ومورفومترية على 
بعض أنواع األسماك في منطقة الجوف

محاكاة االزهار للحشرات

استخدام مبيدات اآلفات واالمن الغذائي

تسمم الحمل في طالبات جامعة الجوف

تأثير انيميا نقص الحديد على السيدات الحوامل
 في مستشفيات منطقة الجوف

بذور الشيا
الفطريات الضارة والنافعة

الجهاز الهضمي في الثدييات

الجهاز البولي التناسلي في الثدييات

المشرف علي المشروع

 
د. سالم سالم الشراري

د. امينة ابراهيم المران

د. غالية سطام النصيري

د. تغريد سطم النصيري

د. مني صابر عزب

د. فاطمة حسين جالل

د. مرفت احمد بخيت

د. شريفة حامد احمد

د. عطيات محمد

أسماء الطالب

فاتن حامد

بشري محمد
حمدة عبد الله

فلحاء جامع

انوار فريد
عنود بشير

ذكري البليهد
نجود الجراد

مها الهذلول

مرام علي

منال مفرح الفهيقي
افراح عبد الله الشراري

عبير حمود الحسن

اميرة المران
ريم هزاع

جواهر عبد الله

تقوي حسن
لمياء فهد

فوز عبد الله
بشاير عبد الله
اشتياق تركي
تغريد ملوح

رهام الجوفي

نوفة عقيل
منيفة عقيل
يسري طارق

امجاد ساير
افنان حسن

بشاير الحميدي

عبير احمد
شروق عازي

رحاب عبد الرحمن
الجوهرة سلمان الفهيقي

منار ساير

شيماء فرحان
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    ثانيًا: شؤون أعضاء هيئة التدريس

- جدول بأعداد أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية للعام 1439/1438هـ

قسم الكيمياء:. 1

الجنسية

ذكر

أنثى

الجنسية

ذكر

أنثى

الرتبة األكاديمية

الرتبة األكاديمية

1

0

0

0

0

1

3

1

0

0

4

1

4

1

3

4

0

0

5

5

17

8

3

5

أستاذ

محاضرمحاضر

أستاذ أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مساعد

معيدمعيد

أستاذ 
مساعد

سعودي

سعودي

غيرسعودي
سعودي

غير سعودي

غير سعودي

المجموع

المجموع

ذكرذكر
أنثىأنثى

812

58



115

الجنسية

ذكر

أنثى

الجنسية

ذكر

أنثى

الرتبة األكاديمية

الرتبة األكاديمية

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

8

0

2

0

6

6

0

0

10

6

22

6

7

7

أستاذ

محاضرمحاضر

أستاذ أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مساعد

معيدمعيد

أستاذ 
مساعد

سعودي

سعودي

غيرسعودي
سعودي

غير سعودي

غير سعودي

المجموع

المجموع

ذكرذكر
أنثىأنثى

920

67

قسم الفيزياء :. 2
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الجنسية

ذكر

أنثى

الجنسية

ذكر

أنثى

الرتبة األكاديمية

الرتبة األكاديمية

0

0

0

0

1

2

3

1

1

0

9

1

2

5

5

4

0

0

1

4

16

11

6

6

أستاذ

محاضرمحاضر

أستاذ أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مساعد

معيدمعيد

أستاذ 
مساعد

سعودي

سعودي

غيرسعودي
سعودي

غير سعودي

غير سعودي

المجموع

المجموع

ذكرذكر
أنثىأنثى

8
14

9

8

قسم األحياء :. 3
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الجنسية

ذكر

أنثى

الجنسية

ذكر

أنثى

الرتبة األكاديمية

الرتبة األكاديمية

0

0

1

1

2

1

2

0

0

1

2

0

0

3

7

8

0

0

18

1

22

5

10

10

أستاذ

محاضرمحاضر

أستاذ أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مساعد

معيدمعيد

أستاذ 
مساعد

سعودي

سعودي

غيرسعودي
سعودي

غير سعودي

غير سعودي

المجموع

المجموع

ذكرذكر
أنثىأنثى

8
24

13

2

قسم الرياضيات:. 4
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- جــدول بتوزيــع أعضــاء هيئــة التدريــس حســب الجنســية و الــدول الحاصليــن منهــا علــي المؤهــل 
العلمــي، للعــام 1439/1438هـــ . 

تحرص الكلية على االستفادة و تنـــوع المدارس العلمية و الثقافية  لـــدى أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
حيــث تضــم الكليــة مــا يقــرب مــن  8 جنســـيات مختلفـــة .

جدول توزيـع أعضـاء هيئـة التدريـس و من في حكمهم حسـب الجنسـية.. 1

األقسام

قسم
 الكيمياء

قسم
الفيزياء

قسم
 األحياء

قسم
 الرياضيات

اإلجمالي

الجنسية

اإلجمالي

النسبة

مصري

17

17

21

8

63

مصري

63

39.13%

تونسي

1

6

0

7

14

تونسي

14

8.69%

جزائري

1

0

1

3

5

جزائري

5

3.10%

سوداني

1

2

0

1

4

سوداني

4

2.48%

سوري

0

1

0

0

1

سوري

1

0.62%

هندي

0

1

0

4

5

هندي

5

3.10%

مورتاني

0

0

0

3

3

مورتاني

3

1.86%

اإلجمالي

33

42

39

47

161

سعودي

13

15

17

21

66

سعودي

66

40.99%

الجنسية

سعودي مصري تونسي جزائري سوداني سوريهندي مورتاني

30

15

1

 الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

40.99% 39.13% 8.69% 3.10% 2.48% 0.62% 3.10% 1.86%
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الدولة

السعودية
النمسا
ايطاليا
اليابان
المجر
روسيا

سويسرا
بريطانيا/ انجلترا

هولندا
المانيا
فرنسا

استراليا
الواليات المتحدة االمريكية

ماليزيا
مصر

الهند
السودان

تونس
المغرب
الجزائر
ايرلندا

اعداد اعضاء
 هيئة التدريس 

29
1
1
2
1
1
1
7
1
1
3
4
25
1

53
5
3
15
2
4
1

القسم

الكيمياء
الفيزياء
األحياء

الرياضيات

عدد المقررات 
التخصصية بالقسم

33
33
34
36

نسبة انجاز متطلبات 
ملفات المقررات )%(

100%
100%
100%
100%

نسبة استيفاء كل البيانات 
المطلوبة لملفات المقررات )%(

100%
100%
100%
100%

جــدول توزيـــع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس و مــن فــي حكمهــم حســـب الــدول الحاصليــن منهــا . 2
علــي المؤهــل العلمــي.

نتائــج مراجعــة وتدقيــق ملفــات المقــررات الدراســية فــي مختلــف أقســام الكليــة . 3
1438-1439هـــ. الجامعــي  للعــام 
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جــدول بإنجــاز العناصــر المطلــوب تفعيلهــا لــكل مقــرر علــى البــالك بــورد للعــام الجامعــي . 4
1438-1439هـ

القسم

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

القسم

الكيمياء
الفيزياء
األحياء

الرياضيات

القسم

الكيمياء
الفيزياء
األحياء

الرياضيات

نسبة التفعيل في 
الفصل الدراسي االول

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

العام الجامعي
 1437-1438هـ

100
100
100
100

الفصل الدراسي االول

العناصر
 المطلوب تفعيله

واجبات
محتوي مقرر

اخري
واجبات

محتوي مقرر
اخري

واجبات
محتوي مقرر

اخري
واجبات

محتوي مقرر
اخري

العام الجامعي 
1436-1437هـ

100
100
100
100

نسبة التفعيل في 
الفصل الدراسي الثاني

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

العام الجامعي
 1438-1439هـ

100
100
100
100

الفصل الدراسي الثاني

جــدول  بنســبة مشــاركة الطالبــات/ الطــالب فــي العناصــر التفاعليــة بنظــام البــالك بــورد . 5
للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ.

لوحة 
النقاش

100
100
100
100

لوحة 
النقاش

100
100
100
100

الواجبات

100
100
100
100

الواجبات

100
100
100
100

الفصول 
االفتراضية

100
100
100
100

الفصول 
االفتراضية

100
100
100
100

جــدول نســب تفعيــل متطلبــات الحــد األدنــى لنظــام البــالك بــورد بالنســبة ألعضــاء هيئــة . 6
التدريــس لكليــة العلــوم للثــالث أعــوام الماضيــة.
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المؤشر

التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في المؤسسة  )متوسط تقديرات(.. 1
علــى مقيــاس . 2 الســنة الب  خــالل  للطــالب  تقويــم  يجــرى فيهــا  التــي  المقــررات  نســبة 

النهائيــة(. الســنة  لطلبــة  نقــاط  خمــس  مــن  تقديــري  ســنوي 

نسبة الطالب لهيئة التدريس )بدوام كامل أو ما يعادله(.. 3
تقديــر الطــالب العــام  لجــودة المقــررات )متوســط تقديــرات الطــالب علــى مقيــاس تقديري . 4

مــن خمــس نقــاط للتقييــم الكلــي للمقررات(.

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه مصادق عليها.. 5
نســبة هيئــة التدريــس الذيــن غــادروا الجامعــة فــي الســنة الســابقة ألســباب عــدا التقاعــد . 6

بســبب الســن.

عــدد مــا نشــر فــي مجــالت علميــة محكمــة فــي الســنة الســابقة لــكل عضــو هيئــة تدريــس . 7
بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه.

نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس )بــدوام كامــل( الذيــن لديهــم علــى األقــل بحــث واحــد محكــم . 8
فــي الســنة الســابقة.

عــدد أوراق العمــل أو التقاريــر المقدمــة للمؤتمــرات خــالل الســنة الماضيــة لــكل  مــن . 9
أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه.

نسبة هيئة التدريس المشتركين في التطوير المهني السنة الماضية.. 10

عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة نسبة لعدد األقسام.. 11
 نسبة الطالب للكادر اإلداري.. 12

الجهة

وحدة ضمان الجودة 
بكلية العلوم

القسم

الكيمياء
الفيزياء
األحياء

الرياضيات

العام الجامعي
 1437-1438هـ

60%

العام الجامعي
 1436-1437هـ

العام الجامعي
 1437-1438هـ

العام الجامعي
 1438-1439هـ

مستوى
األداء٪

3,50
91
6,

1:6
3,75

34.37
10.14

27

51.17

17

0

40
15:1

العام الجامعي 
1436-1437هـ

40%

العام الجامعي
 1438-1439هـ

76.65%

لوحة 
النقاش

63
59
72
56

لوحة 
النقاش

66
58
71
63

لوحة 
النقاش

65
63
69
64

الواجبات

89
88
89
87

الواجبات

93
94
93
92

الواجبات

96
96
95
96

الفصول 
االفتراضية

82
79
82
82

الفصول 
االفتراضية

91
86
92
89

الفصول 
االفتراضية

89
87
88
88

جــدول تطويــر نســب مشــاركة الطالبــات/ الطــالب فــي العناصــر التفاعليــة بنظــام البــالك بــورد . 7
لكليــة العلــوم للثــالث أعــوام الماضيــة.

- مؤشرات أداء الكلية للعام الجامعي 1438-1439هـ.

- تطوير مستوي األداء بالكلية خالل ثالث األعوام الماضية
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    ثالثًا: شؤون المبتعثين

- إحصائية بأعداد المبتعثين و المبتعثات حسب نوع االبتعاث للعام الجامعي 1439/1438هـ

معيدي و محاضري الكلية المبتعثين

القسم

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

القسم

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

المجموع

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

المجموع

نوع االبتعاث

جهة االبتعاث

جهة
 االبتعاث

المجموع

دكتوراه

3
2
5
1
1
5
7
3

26

السعودية

0
3
0
5
0
2
0
7

17

استراليا

0
0
1
1
1
0
2
0

5

ماجستير

2
7
4
7
3
4
3
5

35

امريكا

5
0
4
1
1
5
1
0

17

انجلترا

0
6
4
1
0
2
7
1

20

كندا

0
0
0
0
1
0
0
0

1

اسبانيا

0
0
0
0
1
0
0
0

1

المجموع

دكتوراه
ماجستير

35

26

- إحصائية أعداد المبتعثين و المبتعثات حسب جهة االبتعاث للعام الجامعي 1439/1438هـ

السعودية امريكا استراليا انجلترا كندا اسبانيا

20

15

1
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القسم

الكيمياء
الفيزياء
األحياء

الرياضيات

المجموع

جهة االبتعاث
مصنف ماجستير

7
8
1
2

20

مصنف دكتوراه

2
3
4
4

13

عدد الجامعات الغير مصنفه

0
2
4
3

9

- إحصائية جامعات المبتعثين و المبتعثات حسب تصنيف شانغهاي Shanghai للعام 
الجامعي 1439/1438هـ

معيدي و محاضري الكلية المبتعثين و المبتعثات

مصنف ماجستير مصنف دكتوراه عدد الجامعات الغير مصنفه

10

5

1

 الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات
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القسم

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

االسم

ندى وارد الهذلول

ليلى خلف عيادة

عشتار عبد الرحمن ثاني الريس

على محمد العامرى

تركى بشار العتيبى

خليل صابر مدني

فهد بن مطلق الشمري

عبدالرحمن سعران الدغمي

سعد بن مقبول الفهيقي

ابتسام علي الرويلي

سحر فاهد السرحاني

منال عواد الرديني

غزية مبارك السهلي

عنوان الرسالة

Metal Oxide Nanoparticles in
 composite Hydrogels for
 Biomedical Applications

Gold supported on ceria-zirconia pre-
pared by sol-immobilisation for

 Cooxidation and water- gas shift 
reaction

Molecular dynamics
 simulations of metal cages

Mixed illumination multiplexing fourier 
ptychographic microscopy based on HDC

مقررات دراسية

Functional properties of sweet pepper 
)Capsicum annuum L(

DNA Markers to Identify 
Genetic Heritage

The role of CERG1 as Master
 Regulator of Live Functions

مقررات دراسية

The prime graphs

Stochastic differential equations and 
their applications to stochastic optimal 

control

Dimensional economic game model 
with differentiated products

The Bade probarty

الدولة
 المانحة للدرجة

ايرلندا

بريطانيا

 بريطانيا

الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة
 األمريكية

أستراليا

الواليات المتحدة
 األمريكية

الواليات المتحدة
 األمريكية

الواليات المتحدة
 األمريكية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

جدول بأسماء الحاصلين على درجة الماجستير للعام الجامعي 1438-1439هـ 
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القسم

الكيمياء

الفيزياء

الرياضيات

االسم

د. مطيرة شاكر الشمري

د. نعمى عبد المعين الثبيتي

د. دالل الرويلي

عنوان الرسالة

Extraction of some element economic 
values from phosphate rocks Al Jalamid 

Desert Kingdom of Saudi Arabia

Mathematical Modeling for Ring 
Systems in Molecular Networks

الدولة
 المانحة للدرجة

جمهورية
مصر

 العربية

بريطانيا

الواليات
 المتحدة األمريكية

جدول بأسماء الحاصلين على درجة الدكتوراه للعام الجامعي 1438-1439هـ



126

    رابًعا: البيئة التعليمية الداعمة 

أواًل: تجهيز المعامل و القاعات التدريسية

- حصر القاعات الدراسية و المعامل في كلية العلوم 

قاعــات الدراســية المجهــزة و المــزودة بالســبورة الذكيــة 26 قاعــه بكليــة العلــوم بشــطر . 1
الطــالب، و 15 قاعــات دراســية مشــتركة مجهــزة.

 عــدد المعامــل 21 معمــل بكليــة العلــوم فــي شــطر الطــالب، و إجمالــي عــدد الفنيــن 12 . 2
فنــي.

عــدد المعامــل 12 معمــل بكليــة العلــوم فــي شــطر الطالبــات، و اجمالــي عــدد الفنيــات . 3
ــات. 10 فني

تــم اســتكمال مســتلزمات ضمــان األمــن و الســالمة  بمعامــل الكليــة )فــي الشــطرين(، . 4
مــن خــالل تزويــد المعامــل بــأدوات الســالمة كذلــك تزويــد األقســام بعــدد مــن االجهــزة 

المعمليــة الحديثــة.

القسم

شطر الطالب

شطر الطالبات

المبنى

مبني كلية العلوم

مبني “و”

المبنى

G
F
ب

العدد

26

15

العدد

22
4
12

مختبراتقاعات دراسية
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- جدول بمختبرات كلية العلوم
شطر الطالب. 1

القسم/شطر 
الطالب

قسم الكيمياء

قسم الفيزياء

قسم األحياء

اسم المختبر

كيمياء عامة وغير عضوية
كيمياء عضوية
كيمياء فيزيائية
كيمياء عضوية
كيمياء تحليلية
كيمياء تحليلية
كيمياء فيزيائية

كيمياء فيزيائية وغير عضوية
كيمياء عامة وغير عضوية
مختبر كهرومغناطيسية

مختبر بصريات
مختبر فيزياء حديثة
مختبر فيزياء نووية

مختبر فيزياء عامة 102
مختبر فيزياء عامة 102
مختبر فيزياء عامة 101
مختبر فيزياء عامة 101

مختبر فيزياء جوامد
كيمياء أنسجة  - تحضيرات مجهرية
أحياء دقيقة – طحالب - فطريات

حبليات – تشريح مقارن
نبات – وظائف أعضاء نبات

مناعة – وظائف أعضاء حيوان
أنسجة

حشرات - طفيليات
أبحاث - مركزى

رقمه

G121
G122
G123
G126
G90
F058
F114
F115
G121
G59
G60
G61
G67
G77
G82
G83
G87
G69
G92
G97
G114
G113
G105
G106
G107
F 110

مختبــــــــــرات
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القسم/شطر 
الطالبات

قسم الكيمياء

قسم الفيزياء

قسم األحياء

اسم المختبر

مختبر كيمياء الحيوية
مختبر كيمياء عضوية

كيمياء العامة
الكيمياء الفيزيائية

مختبر بصريات وليزر ونووية واشعاعية
مختبر جوامد المواد الكهرومغناطيسية

فيزياء جوامد وحديثة
مختبر فيزياء حديثة

مختبر علم النبات
مختبر علم الحيوان

مختبر فطريات
مختبر األنسجة

رقمه

ب104
ب115
ب117
ب120
ب102
ب114
ب118
ب121
ب113
ب112
ب 105
ب 110

مختبــــــــــرات

شطر الطالبات. 2
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ثانيا: االجهزة المعملية وسالمة المختبرات بكلية العلوم

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

عدد األجهزة 
العلمية

277
150
186
153
222
159

أسطوانات 
الغاز

20
4
-
1
-
3

أدوات السالمة

1 دش + 8 طفاية حريق
8 دش + طفايات حريق )كمامات - نظارات(

-
طفايات حريق )كمامات ونظارات(

2 طفاية حريق
8 دش + طفايات حريق )كمامات نظارات(

أقسام الكلية
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- المواد الكيميائية 

-  إحصائية الزيارات و أعمال الصيانة للعام الجامعي 1438-1439هـ

الكيمياء
الفيزياء
األحياء

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

شطر الطالبات

10
6
4

شطر الطالب

5
4
2

أقسام الكلية

األحياءالفيزياءالكيمياء

طالبطالبطالب
طالباتطالباتطالبات

542

1064

الكيمياء

األحياء

العام الجامعي 1439/1438هـالعام الجامعي 1438/1437هـ
المواد السائلة

) liter (

16
15
10
11

المواد السائلة
) liter (

150
15
20
6

المواد 
) kg (الكيميائية

82
8
11
4

المواد 
) kg (الكيميائية

 15
15
 7
11

القسم
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- المرافق الخدمية:

تم تجهيز مبنى الكلية ببعض الخدمات والمرافق األكاديمية والترويحية والتي تلبي 
احتياجات منسوبي الكلية وفيما يلي ابرز المرافق الخدمية بكلية العلوم بشطريها.

اواًل: المعامل المتخصصة

تم انشاء معملين من المعامل المتخصصة لكلية العلوم
 - قسم الكيمياء : مختبر الكيمياء الفيزيائية رقم)120 ب(

-  قسم الفيزياء: مختبر الفيزياء عامة رقم )121 ب(

تم ادراج معمل لقسم االحياء
- قسم االحياء: مختبر االنسجة  رقم ) 110 ب(
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ثانًيا: المصلى

ثالٍثا: أجهزة بيع إلكترونية ذاتية للعصائر و القهوة

رابًعا: أجهزة إلكترونية للخدمات الطالبية
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خامسًا : صالة األنشطة الرياضية

سادسا: صرافة الراحجي



134

سابعًا : االستراحة و أماكن االستذكار

ثامنًا : المطعم



135

تاسعًا : مسرح الكلية

عاشرًا : قاعة االجتماعات
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 المؤتمـــــــــرات و البحــــــــــث العــــــلمي

الفصل الرابع
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المشــاريع البحثيــة المدعومــة مــن عمــادة البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس و مــن 	 
فــي حكمهــم للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

- قسم الكيمياء

رقم المشروع 
البحثي

39/609

39/778

39/116

39/465

39/473

39/772

39/623

39/634

39/605

39/824

39/650

39/823

39/697

38/367

37/389

عنوان المشروع

)نانومتريــة( الصغــر  متناهيــة  مــواد  تخليــق   
محفــزات” و  جديــدة  كممتــزات 

اميــد  البولــي  اغشــية  باســتخدام  الميــاه  تحليــة 
لتطويــر  النانويــة  الفضــه  بجزيئــات  المطــوره 

الحيويــة للترســبات  المقاومــة  خاصيــة 

التحليــل الكمــي لألمينــات الحلقيــة غير المتجانســة 
المســرطنة فــي اللحــوم بمنطقــة الجوف

Production of flavor via Maillared reaction

النشــاطات البيولوجيــة لبعــض النباتــات الصحراويــة 
وقدرتهــا كمضــادات للســرطان علــى الفئــران 

المعالجة بمادة رابع كلوريد الكربون

لمكســبات  الوظيفــي  التوجيــه  و  التحســين 
الطعــم و الرائحــة و مضــادات االكســدة باســتخدام 

الكبســلة تكنولوجيــا 

للبيئــة  صديقــة  بطــرق  االنتقائيــة  االذابــة 
الســتخالص العناصــر و التقييــم االشــعاعي لخــام 

الجالميــد فوســفات 

A sustainable procedure toward click reac-
 tions: novel ionic liquid catalyzed directed
 synthesis of new series of coumarin-coupled
triazoles as antimicrobial agents and inhibi-

tors for mild steel corrosion

تشييد مركبات جديدة و تزيينها بالفلزات
النانوية و تقييم نشاطها الحيوي

 Using of flower extracts of some plants in
 the northern region of Saudi Arabia as

natural and ecofriendly corrosion inhibitors

تطويــر هيدروكســيدات مزدوجــة الطبقــة لبعــض 
المعــادن لمعالجــة بعــض المشــكالت البيئيــة

الفيروســات  ضــد  والنشــاط  والنمزجــة  تشــييد 
الجديــدة  الترايازولوبيريميديــن  للنيكليوزيــدات 

تها مشــتقا و
 

مــن  متجانســة  غيــر  معقــدات  وتوصيــف  تحضيــر 
وتطبيقاتهــا  االنتقاليــة  والعناصــر  الالنتانيــدات 
إلنتــاج  واســتعمالتها  والبيولوجيــا  الطــب  فــي 

الهيدروجينيــة الطاقــة 

 Organic chemistry, Reactions and
applications

 Quantification of indoor volatile
 organic compounds )VOCs( in

 occupational and non-occupational
environments in Sakaka city

اسم الباحث الرئيسي

د. مساعد سعود الحميمص

د. ناصر فهد العتيبي

د. إبراهيم حوتان السهيمي

د. احمد حسن الغراب

د. حازم محمد مهران

د. خالد فاروق سيد حسن

د. عبد العزيز نايل 

د. وائل عبد الجيد احمد عرفه

د. عمرو محمد السيد نصار

د. محمد عبد السميع علي 
الهاشمي

د. محمود محمد كامل 

د. نادية على أحمد الكنزى

د. وسيلة معمر المكي درافة

د. أشرف متولي محمد

د. محمد عبد السميع على 
الهاشمى

مدة
المشروع

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهرا

12 شهرا

12 شهرا

18 شهر
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- قسم الفيزياء

- قسم األحياء

- قسم الرياضيات

رقم المشروع 
البحثي

39/386

39/533

39/818

39/825

39/627

39/652

39/209

37/441

37/399

37/430

39/215

39/115

39/600

عنوان المشروع

النانويــة  والبنيــه  الشــكل  ذو  الزنــك  أكســيد 
للتطبيقــات  االشــعاع  التوصيف,وتأثيــر  :التحضيــر، 

الحيويــة الطبيــة 

Micro cracks detection in solar wafers

Prolifer-  البحــث عــن تأثيــرات مســتقبل جامــا النشــط
ator Peroxisome فــي الطحالــب المســتمدة مــن 

منطقــة الجــوف لعــالج مــرض الســكري

الكيســية  المشــوكات  لمــرض  وبائيــة  دراســة 
الجــوف منطقــة  فــي  المذبوحــة  فيالحيوانــات 

تخميــر ثفــل الزيتــون لإلنتــاج المتعــدد لإلنزيمــات 
والمضــادات الفطريــة بواســطة بكتريــا ريزوســفير 

الزيتــون

ضــوء  فــي  بالجــراد  المرتبطــة  الدقيقــة  االحيــاء 
ميتتــان  لنــا  ))ُأحلِّــت  الشــريف  النبــوي  الحديــث 
وأنــا  والحــوت،  فالجــراد  الميتتــان،  فأمــا  ودََّمــان؛ 

حــال(( والطِّ فالَكِبــد  الدََّمــان، 

محطــة  مــن  الناتجــة  الحمــأة  و  الميــاه  تقويــم 
الصــرف الصحــي بســكاكا الســتخدامها فــي زراعــة 

الجوجوبــا نباتــات 

والثنائيــة  الثالثيــة  للماكينــات  اقتصاديــة  مقارنــة 
األطــوار إلنتــاج زيــت الزيتــون

 The possible protective role of parsley
 )Petroselinum crispum( extract on diabetic

pregnant rats and their fetuses

 Risk assessment and risk management of“
 the presence of household carabid beetles in

.”houses and farms, Aljouf, Sakaka

أصنــاف مــن المؤثــرات الخطيــة متعــددة المتغيــرات   
القابلــة للتقليــص والقابلــة للتمديــد علــى فضــاءات 

بــا نــاخ وتطبيقاتهــا.

الحلقيــة  الفضائــات  المثاليــات  تتطابــق  متــى 
األوليــة المثاليــات  مــع  األوليــة 

حول حلول وتطبيقات بعض المعادالت الدالية

اسم الباحث الرئيسي

د. زياد عوض الرويلى

د. محمد إسرائيل خان

د. موسي قرموش

د. عبد السالم الخالدي

د. بن عمر شيبه

د. فاطمة حسين جالل

د. تغريد سطم النصيري

د. عبدالله الهاجوج

د. مرفت أحمد بخيت

د. عالءالدين سيوفي محمد

د. سيد احمد ولد احمد محمود 
سيده

د. محمد خليفة

د. السيد عبد الرؤوف محمد

مدة
المشروع

12 شهرا

12 شهرا

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهر

12 شهرا

12 شهر

12 شهر

12 شهر
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مشاريع الكتب المدعومة من جامعة الجوف للعام  الجامعي 1439/1438هـ.	 

المشــاريع البحثيــة المدعومــة مــن مركــز أبحــاث الزيتــون ألعضــاء هيئــة التدريــس للعــام 	 
1439/1438هـــ. الجامعــي 

رقم المشروع 
البحثي

38/367

38/368

رقم 
المشروع البحثي

Metabolomics analysis of
 different of Olea plants growing 
 in Saudi Arabia and Olea growing

in native countries

 Fortification and stabilization of
olive oil using date fruit

byproducts biomolecules 
as a functional food 

عنوان الكتاب

 Organic Chemistry Reactions and
applications

البصريات الكمية المتقدمة

المؤلف الرئيسي 

د. أشرف متولي محمد

أ.د. نجم بن مسفر الحصيني

اسم
 الباحث

د. إبراهيم بيومي

أ.د. خالد فاروق
 سيد حسن

التخصص

الكيمياء

الفيزياء

مدة 
المشروع

18 شهر

15 شهر

المؤلفون 
المساعدون

د. وائل عرفه

-

القسم

األحياء

الكيمياء

حالة
النشر

قيد النشر

بحث مقبول
 للنشر        
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األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 1439/1438هـ .	 

اسم
 الباحث

د. مساعد الحميمص

د. إبراهيم بن حوتان 
السهيمي

د. أشرف متولي 
محمد

د. عمرو محمد نصار

 

ا.د احمد الغراب

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

Catalytic activity of biometallic AuPd alloys supported 
MgO and MnO2 nanostructures and their role in selective 

aerobic oxidation of alcohols

Gold Nanoparticles Supported on Carbon Derived from 
Solid Olive Waste for Epoxidation of Cyclooctene

Quantitative analysis of some inorganic anions )Nitrate 
and Nitrite( in metropolitan and bottled water samples 

using ultra-performance liquid chromatography/
electrospray ionization mass spectrometry

Synthesis of Some New Thiazole Derivatives and Their
 Cytotoxicity on Different Human Tumor Cell Lines1

Docking studies and Anticancer Activity of New
 Substituted Pyrimidine and Triazolopyrimidine Glycosides

Ultrasound-mediated three-component reaction
 ”on-water“ protocol for the synthesis of novel  mono- and 

bis-1,3-thiazin-4-one derivatives“

Synthesis and Anticancer Activity of New
 1-Thia-4- azaspiro [4.5]decane, Their Derived 

hiazolopyrimidine and 1,3,4-Thiadiazole Thioglycosides

A novel heterometallic compound for design and study of 
electrical properties of silver nanoparticles-decorated lead 

compounds,.

Catalytic reactivity of new Ni)II(, Cu)II( and Sn)II( complexes 
for decolorization of indigo carmine in aqueous solution, 

high efficiency of copper complex, 

APPLICATION RANGE OF NANOCATALYSTS FOR CO 
OXIDATION IN MAINSTREAM CIGARETTE SMOKE

Olive oil and leaf extract prevent fluoxetine-induced 
 hepatotoxicity by attenuating oxidative stress,  

inflammation and apoptosis

CURRENT SCIENCE XANTHAN GUM BIOCHEMICAL  PROFIL-
ING, ANTIOXIDANT, ANTIBACTERIAL, BIOFILM  INHIBITION 

AND MUTAGENIC POTENTIAL

Natural Meat-Like Aroma with Antioxidant Potency Based 
on Bovine Fat by-product via Millard Reaction

High Pressure Processing: A Novel Approach to Preserve 
Fresh and Value Added Meat and Meat Products

Antioxidant Activity, Anti-Inflammatory Activities, 
Anti-Cancer and Chemical Composition of Spring Onion 

)Allium Fistolisum( Extracts.

Evaluation of Functional Profiles of Mango Peel Extract and 
Its Major Component, Mangiferin in  Hypercholesterolemic 

and Diabetic Rats

المجلة
االسم

Journal of king Saud 
University

Asian Journal of 
Chemistry

Desalination and Water 
Treatment

Russian Journal of 
General Chemistry

Journal of Applied 
Pharmaceutical Science

Heterocycles,

Molecules,

New Journal of Chemistry, 
2018,42, 1387-1395 

Applied Organometallic 
Chemistry 32)2(, 2018.

Oxidation 
Communications

Biomedicine & 
Pharmacotherapy

 

CURRENT SCIENCE

Egypt. J. Chem.

Research Journal of 
Pharmaceutical, Biological 

and Chemical sciences 

Research Journal of
 Pharmaceutical, 

Biological and Chemical 
sciences 

International Journal of 
Food and Nutritional 

Science

سنة
النشر

2017

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

- قسم الكيمياء
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اسم
الباحث

ا.د عبد العزيز نايل

ا.د. عبدالعزيز احمد 
نايل

د. رضا الخشاب

د. طارق أحمد سيف 
النصر أحمد 

د. عمرو عبد النبي 
عيسوي

أ.د. خالد فاروق 
حسن

د. وائل عرفه

ايمان عبدالله 
الشايقى

د. نادية الكنزي

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث

Acid leaching of Mixed Li-ion Batteries

Extraction Equilibria and Kinetics of Ti)IV( from Leached 
Chloride Liquors of Ilmenite

Adsorption studies on the removal of COD and BOD from 
treated sewage using activated carbon prepared from 

date palm waste

pH-Metric and Kinetic Studies of 1-)1H-benzimidazol-2-yl( 
ethanol Complexes with Selected Metal Ions

Modified Hydroxyapatite Adsorbent for Removal of Iron 
Dissolved in Water Wells in Sohag, Egypt

Wastewater remediation by TiO2-impregneted 
chitosan-grafted-poly)N-methylaniline( nanoparticles

 exhibited dual functionality: high adsorptivity and 
solar-assisted self-cleaning 

Silver imprinted zinc oxide nanoparticles: Green synthetic 
approach, characterization and efficient sunlight-induced 

photocatalytic water detoxification

Olive oil and leaf extract prevent fluoxetine-induced
 hepatotoxicity by attenuating oxidative stress, 

inflammation and apoptosis.

Influence of 5-nucleotides extracted from edible sources 
on aroma compounds and flavour acceptability of real 

beef soup.

Utilization of ultrasonic irradiation as green and effective 
one-pot protocol to prepare a novel series of bis-2-ami-

no-1,3,4- oxa)thia(diazoles and bis-tetrazoles

Sustainable Catalytic Process with a High Ecoscale Score 
for the Synthesis of Novel Series of Bischalcones through 

Claisen–Schmidt Condensation

A sustainable strategy for the synthesis of bis-2-iminothi-
azolidin-4-ones utilizing novel series of asymmetrically 

substituted bis-thioureas as viable precursors

Assessment of serum level of electrolytes and trace 
elements in leukemia patients in sudan

Synthesis and anti-tumor activity of some new sebacoyl 
chloride based heterocycles Synthesis and Pharmacologi-
cal Evaluation of Some New Chromeno[3,4-c] pyrrole-3,4-

dione-based N-Heterocycles as Antimicrobial Agents

Synthesis of thiazolidinone related to 
pyrroloquinolinedicarbonitrile

Design and Synthesis of Some New 
Quinoxaline-Based Heterocycles

Short Review on the Synthesis of Thiophene,
 Pyrazole, and Thiazole Derivatives

Synthesis and anti-tumor activity of some 
new sebacoylchlori based heterocycles

المجلة
االسم

Arabian J. Chemistry, 
10)2(, 53632-53639)2017(.

Rare Metals, 36) 8(, 
676–684 )2017(.

Environ Sci Pollut Res, 
24)28(:22284-22293)2017(

Journal of Chemical, 
Biological and Physical 
Sciences JCBPS; Section 
A;, Vol. 7, No. 1; 256-266
Chemistry of Advanced 

Materials, 2)1( )( 1-13

Journal of photochemistry 
and photobiolgy

Journal of Cleaner 
Production

Biomedicine & 
Pharmacotherapy

International Journal of 
Food Properties

Arkivoc

J. Heterocyclic Chem.

RSC Advances 

2nd international confer-
ence on biochemistry

Current Organic Synthesis
Journal of Heterocyclic 

Chemistry

Asian Journal of 
Chemistry

Journal of Heterocyclic 
Chemistry

JOURNAL OF THE CHINESE 
CHEMICAL SOCIETY

Current Organic Synthesis 

سنة
النشر

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2017

2017

2018

2018

2017

2017

2018

2018

2017

- قسم الكيمياء
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اسم   
الباحث

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث

المجلة
االسم

سنة
النشر

- قسم الكيمياء

- قسم الفيزياء

د /هاجر عبد 
الحفيظ الهريشى

رحاب جالل
 الشرقاوى

د/ اميرة عاطف 
غنيم

أ.د. نجم بن مسفر 
الحصيني

د. زياد الرويلي

د. رضا العجمي

د. محمد فتحى 
حسنين احمد

د. كريمة
 أحمد علي

د. أسمى 
العرفاوي

د. ناديه زايدي

A novel electrochemical sensor based on electropoly-
merized molecularly imprinted poly)aniline-co-anthra-

nilic acid( for sensitive detection of amlodipine

 Incorporation of copper/ melamine complexes in 
silica surface andtheir Sorption activity of organic dye 

accepted manuscript

A Facile Synthesis of New Heterocyclic 
Compounds from Thiourea and Urea

which Links with Some Hexoses

Power Scaling of End-Pumped Nd:YLF Lasers,
 Modeling and Experiments

Investigations into the physical properties of SnO2/
MoO3 and SnO2/WO3 bi-layered structures along with 

photocatalytic and antibacterial applications

Impact of a monolithic silicon detector operating in 
transmission mode on clinical photon beams“.

 PhysicaMedica

Optimisation of output factor measurements using the 
Magic Plate 512 silicon dosimeter array in small

 megavoltage photon fields.

Radiation response and basic 
dosimetriccharacterisation of the ‘Magic Plate’

Thermal Analysis and Experimental Study of 
End-Pumped Nd: YLF Laser at 1053 nm

Power scaling of end-pumped Nd:YLF lasers, 
modeling and experiments

 
Effect of CdCl2 heat treatment in )Ar+O2( atmosphere 
on structure and optical properties of CdTe thin films

Calculation of Total Mass Attenuation Coefficients, 
Effective Atomic Numbers And Effective Electron 

Densities For Silicate-Based Bioactive Glass

Investigations into the physical properties of SnO2/
MoO3 and SnO2 /WO3 bi-layered structures along with 

photocatalytic and antibacterial applications

Modeling the magnetocaloric effect of 
La0.67Pb0.33MnO3 by the Meafield theory

Journal of Electroanalytical 
Chemistry

Iranian journal of chemistry 
and chemical engineering

Organic chemistry :an
 indian journal

International Journal for 
Light and Electron Optics

Thin Solid Films

European Journal of Medical 
Physics,43 , 2017

journal of physics

journal of physics

OPTIK, Vol. 7, No. 4, 329-335

OPTIK, 140 584–591)2017(.

Optik

Aljouf University Science 
and Engineering Journal

Thin Solid Films

Journal of superconductivity 
and novelmagnetism

2017

2018

2017

2017

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2017

2018
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األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 1439/1438هـ .	 

اسم
الباحث

د. موسي قرموش

ا. د هاني محمد 
عوض عبد الظاهر

ا. د هاني محمد 
عوض عبد الظاهر

د. شيماء محمد نبيل

د.أشرف زكي السيد

ا.د صالح رابح

ا. د عالء السيوفي

ا. د عالء السيوفي
د. فاطمة حسين 

د. اسامة احمد مهلل

نصر حسن جمعه

د. إبراهيم بيومي 
عبد الفريض

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث

Effect of Follicular Fluid on developmental Competence 
and Gene Expression of in vitro fertilized sheep Embryos

Commiphora molmol Modulates Glutamate-Nitric
 oxide-cGMP and Nrf2/ARE/HO-1 pathways and 
Attenuates Oxidative Stress and Hematological

 Alterations in Hyperammonemic Rats

Umbelliferone prevents oxidative stress, inflammation 
and hematological alterations, and modulates

glutamate-nitric oxide-cGMP signaling in
 hyperammonemic rats.

An efficient synthesis and antimicrobial and antifungal 
activities of disubstituted 3,4-dihydro-2H-1,3-thiazin-4-

ones using lemon juice: A natural approach

An Efficient Synthesis and Antimicrobial Activity of 
 Disubstituted 3,4-dihydro2H-1,3-thiazin-4-ones.  

The role of Pythium oligandrum isolated from Khoaa, 
Aljouf, Saudi Arabia, in increasing yield of tomato in 

hydroponic,

Significance of Glypican-3 in early detection of
 hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients

Physico-chemical and microbiological characterisation of 
olive mill wastewater in Sakaka, Aljouf region, KSA.

Studies on Biological Attributes of Culex )Culex( 
univittatus Mosquito )Diptera: Culicidae( 

Population from Saudi Arabia. 

Identification and phylogenetic analyses of two isoforms 
of the antibacterial gene, diptericin, from larval tissue of 

Musca domestica )Diptera: Muscidae(. 

Variations in protein banding patterns of salivary glands 
during feeding behavior of adult Culex pipiens pipiens 

)Diptera: Culicidae(.

Culex )Culex( pipiens mosquitoes carry and harbour 
pathogenic fungi  during their developmental stages. 

Fingerprinting of strong spermatogenesis steroidal 
saponins in male flowers of Phoenix dactylifera )Date 

Palm( by LC-ESI-MS. 
Phytochemical analysis and anticancer activity of some 
medicinal plants grown in the Kingdom of Saudi Arabia

Floristic composition of weed vegetation in citrus orchards 
in Aljouf region, Kingdom of Saudi Arabia

Growth, hydrolases and ultrastructure of Fusarium 
oxysporum as affected by phenolic rich extracts from 

several xerophytic plants

Effect of Casuarina allelochemicals on growth of cultivat-
ed and weed plants

Phytochemical analysis and anticancer activity of some 
medicinal plants grown in the kingdom of Saudi Arabia

المجلة
االسم

Pakistan J. zool., vol 50)0(
Hindawi,Oxidative 

Medicine and Cellular 
Longevity Volume 2017

Biomed  Pharma-
cother102:392-402. 
doi: 10.1016/j.bio-
pha.2018.03.104.

Journal of Materials and 
Environmental Sciences, 8 

)10(: 3524-3528

International Journal of 
Green and Herbal Chemis-

try, 6 )1(: 038-044.

The Egyptian
 Journal of Microbi-

ology, DOI: 10.21608/
EJM.2018.2613.1039.

Journal of 
Gastrointestinal Cancer

International Journal for 
Environment& Global Cli-
mate Change,5)2(:46-53.
Egypt. Acad. J. Biolog. Sci. 

)E- Medical Entom. &
 Parasitology(, 9)1(: 13–20.

Erciyes Med J 2017; 39)1(: 
24-31. DOI: 10.5152/

etd.2017.16074.

Int. J. Mosq. Res.; 4)6(: 
33-41.

Erciyes Med J 2017; 
39)1(: 1-6. DOI: 10.5152/

etd.2017.16067.

Natural Product Research, 
pp1-8, 

Pakistan Journal of Phar-
maceutical Sciences, 

Journal of Bio-Molecular 
Sciences

Pesticide Biochemistry 
and Physiology

Journal of Biomolecular 
Sciences )JBMS(

Pakistan Journal of 
Pharmaceutical Sciences

سنة
النشر

2018

2017

2018

2017

2017

2018

2018

2017 

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2017

2017

2018

- قسم األحياء
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اسم   
الباحث

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث

المجلة
االسم

سنة
النشر

- قسم األحياء

د. بن عمر شبه

د. حسن علي 
الجبالي

د. حسن علي 
الجبالي

د. نرمين موسي

د/ امينه المران

شريفه حامد احمد 
محمود

د/ سالم الشراري

د.مرفت احمد بخيت

د.فاطمة حسين جالل 

kinetics Properties of Marine Chitinase from Novel Red 
Sea Strain of Bacillus

Microbial Chitinases Production Optimization Using
 Classical and Statistical Approach )Review

Effect Of Carbon Sources On Bacillus sp.R2 Chitinase 
Production

Effect of Bacillus subtilis TLO3 Amylase Pretreatment on 
Ethanol Production from Raw Starches

Luffa Pulp and Chitosan: Best Surfaces for Bacillus sp. R2 
Cells Adsorption and Chitinase Production

Qualitative profiling of steroidal saponins by LC-ESI-MS 
inpollen grains of Pheonixdactylifera )date palm( and their 

effect on spermatogenesis in the rat.

Olive oil and leaf extract prevent fluoxetine-induced 
hepatotoxicity by attenuating oxidative stress,

 inflammation and apoptosis.

The effect of Trichoderma harizanum fungus usage as bio 
fertilizer on Tomato seeding growth

The effect of alcoholic and aqueous Miswak extract on 
oral pathogenic bacteria

AMELIORATIVE EFFECT OF THE AURELIA AURITA CRUDE 
VENOM ON THE MURINE EHRLISH ASCITES CARCINO-

MA-INDUCED HEPATOTOXICITY AND NEPHROTOXICITY.

Physico-Chemical and microbiological characterisation of 
olive mill wasterwater in Sakaka, Aljouf region,KSA

The possible protective role of parsley extract on the 
diabetic pregnant rats their fetuses

Comparative Study on Outdoor and 
Indoor Forensic  Insects encountered

 on Rabbit Corpses in Upper Egypt.

Identification, molecular characterization and
 phylogenetic analysis of cytochrome c oxidase gene from 

bacterial-infected Culex pipiens )Diptera: Culicidae(. 

Effect of sugar deprivation and host species on the 
blood-feeding of Culex )Culex( univittatus mosquito. 

Studies on Biological Attributes of Culex )Culex(
 univittatus Mosquito )Diptera: Culicidae( 

Population from Saudi Arabia. 

Procedia Engineering
181: 146-152

Advances in Environmental 
Biology 11:2: 113-122

Advances in Environmental 
Biology 11)3( March 2017, 

Pages: 75-80
Biotechnology Journal 

International 19)3(: 1-9, 2017;

Aljouf University Science 
and Engineering  Journal - 

AUSEJ 4 )2(, 7-11

Natural
 Product

 Research

Biomedicine &
 Pharmacotherapy

Iraqi J. of Agricultural
 science, 1115-1121)4(:48

Merit Research journal of 
Medicine and Medical 

Sciences, Vol, 6)4( pp. 147-153

Int. J. Adv. Res. 5)1(, 1167-1178

International journal for 
Environmental &Global 

Climate Change

Pakistan Journal of 
biological science

IOSR Journal of Pharmacy 
and Biological Sciences 
)IOSR-JPBS(, 12)3(: 41-54. 

DOI: 10.9790/3008-
1203074154.

Merit Res. J. Med. Med. Sci 
Vol. 5)5( pp. 224-234

Journal of Asia-Pacific
 Entomology 20 )4(, 

1387-1395

Egypt. Acad. J. Biolog. Sci. 
9)1(: 13–20

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2018

2017

2017

2017

2017
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األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 1439/1438هـ .	 

اسم
الباحث

د.  سيد أحمد ولد 
محمود

د. محمد خليفة

د. فتحي حمدي 
رياض

د. إبراهيم عمر 
البدوي

عبد اللطيف عبد 
الرزاق بن مخلوف

د. أسماء المويشير

د. أسماء المويشير
د. حسان عرفاوي
 د. فاتن مدوري

د. عبير الحشاش

منال عواد الرديني

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث

On )m, C(-Isometric Commuting Tuples of 
Operators on a Hilbert Space

On )m,q(-Parial isometries for tuple of 
commuting operators

On n-quasi-)A,m(-isometric operators

)\alpha,\beta(-A-normal operators

Isonoetherian power series rings

Algorithms of Confidence Intervals of WG
Distribution Based on Progressive Type-II

Censoring Samples

Inference and Properties of Mixture Two
Extreme Lower Bound Distributions

Encrypt and Decrypt Messages Using 
Invertible Matrices Modulo 27

Robust sensor fault estimation for 
fractional-order systems with monotone nonlinearities

Sensor fault estimation for fractional-order 
descriptor one-sided Lipschitz systems

Sensor fault estimation for fractional-order descriptor 
one-sided Lipschitz systems

A Mixture Of Inverse Weibull And Inverse Burr 
Distributions: Properties, Estimation And Fitting

Updating a nonlinear discriminant function estimated 
from a mixture of two Burr Type III distributions

The asymptotic relative efficiency of a nonlinear 
discriminant function from a mixture of two

 inverse weibull distributions

Combined sollutal and thermal Buoyancy-thermocapillary 
convection in a square open canty

Exploration of complex dynamics for Cournot oligopoly 
game with differentiated products

المجلة
االسم

Results in Mathematics

Italian journal of pure and 
applied mathematics

Far East Journal of 
Mathematical Sciences 

)FJMS(

International Journal of 
Analysis and Applications

Communications in 
Algebra

Journal of Computer and 
Communications

Engineering

American Journal of 
Engineering Research 

Nonlinear Dynamics

Nonlinear Dynamics

Nonlinear Dynamics

Mathematical Problems 
in Engineering

Journal of Applied 
Statistics

J. Comput. Theor. Nanosci

Journal of J.AFM

complexity

سنة
النشر

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2018

- قسم الرياضيات
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للعــام 	  العلــوم  كليــة  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  المنشــورة  االبحــاث  بأعــداد  احصائيــة 
1438-1439هـــ الجامعي

احصائية األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي1439/1438هـ	 

احصائيــة بأعــداد البحــوث المنشــورة ضمــن قوائــم ISI  او Scopus ألعضــاء هيئــة التدريــس 	 
كليــة العلــوم للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ

القسم

القسم

القسم

العدد

العدد

المجموع

المجموع

العدد

قسم 
الكيمياء

قسم 
الكيمياء

قسم 
الكيمياء

قسم 
الفيزياء

قسم 
الفيزياء

قسم 
الفيزياء

قسم
األحياء

قسم
األحياء

قسم
األحياء

قسم 
الرياضيات

قسم 
الرياضيات

قسم 
الرياضيات

دولي

محلي

في رحاب 
جـــــــامعة 
الجــــــوف

عـــــدد األبحاث 
مــدرجة ضمن 
قوائم ISI او 

Scopus

عــــدد األبحاث 
ابحـــــــــــاث غير 
مدرجة ضمن 
قوائم ISI او 

Scopus

95

70

28

1

2

40

20

1

40

20

1

40

20

1

37

35

28

8
1

14

5

11

10

10

34

33

20

16

16

11
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المشاريع البحثية الجارية ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 1439/1438هـ.	 

اسم
الباحث

ا.د احمد الغراب

عمرو عبد النبي إبراهيم 
عيسوي

د. محمد عبد السميع على 
الهاشمى

ا.د احمد الغراب

د. محمد خليفة

د.  محمد منصف الخّراط

د.  محمد إبراهيم محمد 
يوسف

دالل الرويلي

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث

 
Synthesis and extraction of ecofriendly essential oils and  flavors, 

antioxidants from natural sources and it is utilization for textile fabrics 

A novel photocatalytic system consists of Co)II( complex@ZnO exhibits 
potent antimicrobial activity and efficient solar-induced wastewater 

remediation

Novel spectrofluorimetric assessment of ondansetron hydrochloride based 
on excited state quenching of pararosaniline fluorphore

Quantification of indoor volatile organic compounds )VOCs( in 
occupational and non-occupational environments in Sakaka city

Synthesis and extraction of ecofriendly essential oils and  flavors, 
antioxidants from natural sources and it is utilization for textile fabrics

 m-Formally Noetherian/Artinian rings

Closed-Form Solution of European Option under Fractional Heston Model. 
Nonlinear Dynamics and Systems Theory. 

Investigation of Perceived Stress and Quality of Life Assessment of pharm. 
D. Students at IbnSina National College in Saudi Arabia during 2016.

”On existence and uniqueness of some stochastic functional differential 
equations with a random nonlocal condition“

Constructing Cata-condensed Benzenoid Hexagonal Systems Maximizing 
the Clar number

القسم

كيمياء

الرياضيات
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هيئــة 	  أعضــاء  فيهــا  شــارك  التــي  العلميــة  الملتقيــات  و  والــورش  المؤتمــرات  قائمــة 
1439/1438هـــ. الجامعــي  للعــام  التدريــس 

اسم عضو هيئة
 التدريس المشارك

د. مساعد بن سعود 
الحميمص

د. ابراهيم حوتان 
السهيمي

د. خالد فاروق 
المصري

 
ايمان عبدالله 

الشايقى

ا. د نجم بن مسفر 
الحصيني

د. عبد العظيم 
محمد معبد

د. عبد السالم 
بن عبد الهادي 

الخالدي

د. عبد الله بن 
مرزوق الهاجوج

د. عالء الدين 
السيوفي

د. هيفاء بنت 
عبدالعزيز الهذلول

د. أمينة بنت إبراهيم 
المران

عنوان المؤتمر
او الورشة او الملتقي 

4th International 
conference on advanced 

science )ICAS4(

Pittecon 2018

 الملتقي السنوي الثالث
للبحث العلمي والنشر

2nd international 
conference on 
biochemistry

الملتقي السنوي الثالث 
للبحث العلمي والنشر

المؤتمر الثاني للوحدة 
الوطنية

الملتقي السنوي الثالث 
للبحث العلمي والنشر

 الملتقي السنوي الثالث
للبحث العلمي والنشر

 ورشة العمل الدولية
 مكافحة التصحر والطرق

 المبتكرة في إدارة المناطق
الجافة

 الملتقي السنوي الثالث
للبحث العلمي والنشر

 ورشة العمل الدولية
 مكافحة التصحر والطرق

 المبتكرة في إدارة المناطق
الجافة

 مؤتمر الدراسات العليا
 بالجامعات السعودية
الواقع وافاق التطوير

مكان
 االنعقاد

الغردقة
جمهورية 

مصر العربية

-

جامعة الجوف

دبى

جامعة الجوف

جامعة الجوف

 
جامعة الجوف

جامعة الجوف

الرياض

جامعة الجوف

الرياض

ابها
 جامعة الملك

خالد

تاريخ
االنعقاد

2017/11/07

2018/02/26

1439/8/15هـ

2017/9/28

15/8/1439هـ

24/3/1439هـ

15/8/1439هـ

15/8/1439هـ

من 23 الى 
25/4/2018

15/8/1439هـ

من 23 الى 
25/4/2018

4-5/4/2018

نوع
 المشاركة

ورقة بحثية

ملصق علمي

عضو اللجنة 
التنظيمية

ملصق علمي

رئيس اللجنة 
التنظيمية

رئيس اللجنة 
التنظيمية

عضو اللجنة 
التنظيمية

لجنة تنظيمية

ملصق علمي

عضو اللجنة 
التنظيمية

ملصق علمي

ورقة بحثية

عنوان
المشاركة 

Epoxidation of cyclooctene 
using gold nanoparticles 

supported on carbon derived 
from solid olive waste

Quantitative analysis of 
inorganic anions in 
metropolitan and 

bottled water samples 
using ultra-performance 
liquid chromatography/

electrospray ionization mass 
spectrometry

-

Assessment of serum level 
of electrolytes and trace 

elements in leukemia 
patients in sudan

-

-

-

-

 النباتات البرية في المملكة
 العربية السعودية، طرق

 جمعها وإكثارها ودورها في
إعادة تأهيل المراعي

-

 اثر الملوحة والجفاف على
 الغطاء النباتي لبعض السبخات

 المهمة في وداي السرحان
 بشمال المملكة العربية

السعودية

 بعنوان )دور الدراسات العليا
 والبحث العلمي في تحقيق

 التنمية االقتصادية في
المملكة العربية السعودية

قسم الكيمياء

قسم االحياء

قسم الفيزياء
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اسم عضو هيئة
 التدريس المشارك

عنوان المؤتمر
او الورشة او الملتقي 

مكان
 االنعقاد

تاريخ
االنعقاد

نوع
 المشاركة

عنوان
المشاركة 

قسم االحياء

قسم الرياضيات

د. بن عمر بن يسعد 
عبد القادر شبة

د/سيد احمد احمد 
محمود

د. معاوية ولد سيدي

د. أسماء بنت سليمان 
المويشير

دالل عوض عاقل 
الرويلي

The first Saudi Food and 
Drug Authority SFDA 
Annual Conference

 )SFDAC 2017(

11th International 
Conference 

Interdisciplinarity in
 Engineering, INTER-ENG 

2017

11th International
 Conference 

Interdisciplinarity in
 Engineering, 

INTER-ENG 2017

workshop ``Orthogonal 
Polynomials and Operators 

Theory

23th Conference of the 
Tunisian Mathematical 

Society CSMT 2018

 مؤتمر الثاني للوحدة
الوطنية

 مؤتمر العلمي لدراسة
 األنظمة بكليات الشريعة بين

الواقع والمأمول

American Mathematical 
Society Meeting and 

conferences )AMS(: Fall 
Southeastern Sectional 

Meeting

 الملتقي السنوي الثالث
للبحث العلمي والنشر

الرياض

Tîrgu-Mure - 
Romania

Tîrgu-Mure - 
Romania

Tunisia
Sousse

تونس

 المملكة
العربية

السعودية
جامعة الجوف

University of 
Central
 Florida,

 Orlando, 
Orlando, FL

جامعة الجوف

2017/11/07

2017/10/05

2017/10/05

2017/12/18

2018/03/19

هـ2/7/1439

2017/09/23

هـ15/8/1439

ملصق علمي

ورقة بحثية

ورقة بحثية

ورقة بحثية

ورقة بحثية

رئيسة اللجنة 
التنظيمية – 

قسم النسائي

رئيسة اللجنة 
التنظيمية – 

قسم النسائي

ورقة بحثية

عضو اللجنة 
التنظيمية

Chitin/Chitosan: Natural and 
Safe Biopolymer for 
Food Biotechnology

Effect of Nitrogen Sources 
and Fermentation 

Conditions on Bacillus sp. R2 
Chitinase Production

Demineralized Crab and 
Shrimp Shell Powder: Cost 

Effective Medium for Bacillus 
Sp. R2 Growth and Chitinase 

Production

On )m, p(-expansive and
 )m, p(-contractive tuples 

of commuting operators on 
Banach and Hilbert spaces

Gradient optimal control 
problem with minimum

 energy governed by a bi-lin-
ear wave equation

-

-

 

Clar Structures vs Fries
Structures in Hexagonal 

Systems

-
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حسب موقع إقامة المؤتمرحسب نوع المشاركة

ورقة 
بحثية

7

ملصق 
علمي

5

لجنة 
تنظيمية

9

منطقة 
الجوف

9

داخل 
السعودية

4

خارج 
السعودية

8

جــدول بتصنيــف مشــاركات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مؤتمــرات العــام الجامعــي -1438	 
1439هـ .

أعداد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم المشاركين في المؤتمرات و الندوات العلمية

حسب نوع 
المشاركة

حسب موقع 
إقامة المؤتمر

99

78

55

منطقة الجوفلجنة تنظيمية

خارج السعوديةورقة بحثية

داخل السعودية ملصق علمي
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شــارك كليــة العلــوم فــي الملتقــى العلمــي 24 بحثــا علميــا وقــد حصــدت 17 باحــث 
التميــز  بجوائــز  العلــوم،  بكليــة  التدريــس(  هيئــة  وعضــوات  أعضــاء  وباحثة)يمثلــون 
البحثــي وجــودة النشــر، للعــام 2017م، علــى مســتوى جامعــة الجــوف، بأبحــاث حققــت 

شــروط جوائــز التميــز، وفــق التصنيفــات العالميــة لجــودة النشــر.

بيــان يوضــح التطــور الزمنــي لعــدد األبحــاث العلميــة المنشــورة لكليــة العلــوم خــالل 
 Google Scholar 2015 و2016 و2017م، وفــق محــرك بحــث

األعوام

عدد األبحاث
 العلمية المنشورة

2015

41

2016

45

2017

58

جـــــــــــــــوائز التميز 
للعام الجامعي 
1هـــ  4 3 9 / 1 4 3 8
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- جــدول بأعضــاء هيئــة التدريــس الحاصليــن علــى جوائــز التميــز البحثــي وجــودة النشــر للعــام 
الجامعــي 1438-1439هـ.

االسم

ا. د احمد الغراب
د. اشرف متولي عويس 
د. وائل عبد الحميد عرفه

د. عمرو عبد النبي عيسوي 
د. حازم محمد علي مهران

د. خالد فاروق سيد
د. نادية احمد الكنزي

د. هاجر عبد الحفيظ الهريشي
د. موسي عثمان قرموش

د. عالء الله السيوفي
د. حسن علي حسن الجبالي 

د. فاطمة حسين جالل 
د. مرفت بخيت احمد

د. أسماء بنت سليمان المويشير
د. عبد اللطيف بن مخلوف 

د. معاوية ولد سيدي
د. محمد خليفه خليفه

منال عواد الرديني

عدد األبحاث المشارك بها
 الفائزين بجوائز التميز

1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1

المركز الخامس على مستوى 
كلية العلوم في مسابقة النشر 

العلمي المتميز

القسم

قسم 
الكيمياء

قسم 
األحياء

قسم 
الرياضيات

الجامعة
المانحة

جامعة الجوف

جامعة الملك 
سعود
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- جــدول بالملصقــات التــي تقــدم بهــا الباحثــون للمشــاريع البحثيــة الجــاري تنفيذهــا للعــام 
الجامعــي 1438-1439هـــ .

الباحث الرئيسي

د. مساعد بن سعود 
الحميمص

د. خالد فاروق 
المصري

عنوان البوستر

Expoxidation of 
Cyclooctene using gold 

nanoparticles 
supported on carbon 

derived 
from solid olive waste

Microencapsulation of 
date seed oil by spray 

drying for stabilization 
of olive oil as

 functional food

تقرير مصور  القسم

كيمياء

كيمياء
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- جــدول بالملصقــات التــي تقــدم بهــا الباحثــون للمشــاريع البحثيــة الجــاري تنفيذهــا للعــام 
الجامعــي 1438-1439هـــ .

الباحث الرئيسي

د. صالح رابح

د. معاوية ولد سيدي

عنوان البوستر

Physico-chemical and 
microbiological 

characterization of 
olive mill wastewater 

in Sakaka Aljouf region, 
KSA 

Flux Optimal Control 
of Bilinear Parabolic 
Systems Theory and 

Simulations

تقرير مصور  القسم

احياء

رياضيات
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- جــدول مشــاركات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي تحكيــم رســائل الماجســتير و الدكتــوراه دوليــا 
و محليــا للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ 

نوع المشاركة 

تحكيم رسالة دكتوراه
بجامعة الملك سعود

تحكيم رسالة الماجستير 
بجامعة نايف العربية 

للعلوم االمنية

تحكيم رسالة دكتوراه
بجامعة الملك عبد العزيز

تحكيم رسالة ماجستير
بجامعة بريتوريا جنوب

افريقيا

المحكم

د. موسي عثمان قرموش

ا. د نايف بن صالح المعيقل

ا. د. صالح رابح

د. محمود محمد كامل أبو بكر

عنوان الرسالة

التأثيرات السمية المناعية و الوراثية 
للزرنيخ و اإلمكانات التحسينية للكيرسيتين 

والمعينات الحيوية في الجرذ المخبري

تقييم مستويات الرصاص و الكادميوم 
فيعينات الشعر و البالزما و الدم الكامل 

لدي المدخنين باستخدام االمتصاص الذري

استخدام الكائنات الدقيقة المعزولة من 
التربة ومن مياه صرف مصانع البالستيك بجدة 

في معالجة البالستيك الحيوي”

Beneficiation of phlogopite
leach liquor”

تاريخ المشاركة

1439/4/22

1439/7/18

1439/8/13

1439/8/4

د. موسي عثمان قرموش

ا. د. صالح رابح

ا. د نايف بن صالح المعيقل

د. محمود محمد كامل أبو بكر
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المشاركات المجتمعية واألنشطة

الفصـــــل  الخامس
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اوال: المشاركات المجتمعية

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

1

2

3

مشــاركة ســعادة عميــد الكليــة 
و ســعادة وكيلــة الكليــة فــي 
فعاليــات اجتمــاع عمــداء كليــات 
العلــوم بالجامعات الســعودية

مقال بعنوان
“تمكين وشراكة”

بصحيفة جوف الجامعة 

مقال بعنوان “المرأة شريكة 
التنمية” بصحيفة جوف 

الجامعة

د. مساعد بن سعود الحميمص
د. عبير بنت يوسف الحشاش 

د. أسماء بنت سليمان المويشير

د. أسماء بنت سليمان المويشير

18-1439/5/20هـ

العدد 35 
جمادي األول 1439هـ

ملحق اصدار خاص للطالبات 
28 رجب 1439هـ

واالطــالع  الخبــرات  تبــادل 
كليــات  مســاهمات  علــى 
تحقيــق  فــي  العلــوم 

 2030 رؤيــة 

توضيــح تطــور تمكيــن المــرأة 
المجــاالت  جميــع  فــي 
المشــاركة  وأهميــة 
القــرار النســائية فــي صنــع 

بمناســبة  الطالبــات  تهنئــة 
تخريــج الدفعــة الثانيــة عشــر 
مــن طالبــات جامعــة الجــوف
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

4

5

6

7

مقال بعنوان “ هنيالكم”
بصحيفة جوف الجامعة

مقــال بعنــوان “ خــوض معركــة 
النمــاء”

بصحيفة جوف الجامعة

التخــرج  يــوم   “ بعنــوان  مقــال 
يــوم جميــل مشــرق تبتهــج لــه 

خريجوهــا” و  الجامعــة 
بصحيفة جوف الجامعة

مقــال بعنــوان “ يــوم مضــيء” 
بصحيفــة جــوف الجامعــة

د. عبير يوسف الحشاش

د. هيفاء عبدالعزيز الساكت

د. دالل عوض عاقل الرويلي

د. سالم سالم الشراري

ملحق اصدار خاص للطالبات 
28 رجب 1439هـ

ملحق اصدار خاص للطالبات 
28 رجب 1439هـ

ملحق اصدار خاص للطالبات 
28 رجب 1439هـ

ملحق اصدار خاص للطالبات 
28 رجب 1439هـ

تهنئــة الطالبــات بمناســبة 
الثانيــة  الدفعــة  تخريــج 
عشــر مــن طالبــات جامعــة 

الجــوف

تهنئــة الطالبــات بمناســبة 
الثانيــة  الدفعــة  تخريــج 
عشــر مــن طالبــات جامعــة 

الجــوف

تهنئــة الطالبــات بمناســبة 
الثانيــة  الدفعــة  تخريــج 
عشــر مــن طالبــات جامعــة 

الجــوف

تهنئــة الطالبــات بمناســبة 
الثانيــة  الدفعــة  تخريــج 
عشــر مــن طالبــات جامعــة 

الجــوف
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

8

9

10

11

مقال بعنوان “ افاق جديدة” 
بصحيفة جوف الجامعة

هيئــة  أعضــاء  تغريــدات 
يــوم  بمناســبة  التدريــس 
جــوف  بصحيفــة  الخريجــات 

معــة لجا ا

بمناســبة  االداريــات  تغريــدات 
يــوم الخريجــات بصحيفــة جــوف 

الجامعــة

بمناســبة  الطالبــات  تهنئــات 
يــوم الخريجــات بصحيفــة جــوف 

الجامعــة

د. كريمة احمد علي

د. مرفت عبد العزيز الشريف

ا. شريفة كريم الدغمي

الطالبة: فضة العفر 
الطالبة: فرح حمادي معشي

ملحق اصدار خاص للطالبات 
28 رجب 1439هـ

ملحق اصدار خاص للطالبات 
28 رجب 1439هـ

ملحق اصدار خاص للطالبات 
28 رجب 1439هـ

ملحق اصدار خاص للطالبات 
28 رجب 1439هـ

تهنئــة الطالبــات بمناســبة 
الثانيــة  الدفعــة  تخريــج 
عشــر مــن طالبــات جامعــة 

الجــوف

تهنئــة الطالبــات بمناســبة 
الثانيــة  الدفعــة  تخريــج 
عشــر مــن طالبــات جامعــة 

الجــوف

تهنئــة الطالبــات بمناســبة 
الثانيــة  الدفعــة  تخريــج 
عشــر مــن طالبــات جامعــة 

الجــوف

تهنئــة الطالبــات بمناســبة 
الثانيــة  الدفعــة  تخريــج 
عشــر مــن طالبــات جامعــة 

الجــوف
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

12

13

14

15

محاضــرة بعنــوان اولئــك لهــم 
االمــن و هــم مهتــدون  

حمايــة   “ بعنــوان  محاضــرة 
وطــن” امــان  الفكــر 

محاضــرة بعنــوان “دور المــرأة 
رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي 

”2030

الزيتــون  بمهرجــان  محاضــرة 
بعنــوان“ المعالجة البيولوجية 
لميــاه صــرف معاصــر الزيتــون”

د. أسماء بنت سليمان المويشير

د. سالم سالم الشراري

د. أسماء بنت سليمان المويشير

د. صالح رابح 

1439/3/10هـ

1439/3/11هـ

1 /1439/4هـ

1439/4/25هـ

االمــن  ملتقــي  ضمــن 
ي  لفكــر ا

ملتقــي  فعاليــات  ضمــن 
الفكــري االمــن 

ضمــن برنامــج رويــة 2030 
المــرأة  دور  توضيــح 
تنمــوي فــي رويــة 2030 

الصــرف  ميــاه  معالجــة 
الزيتــون  معاصــر  فــي 
االنــواع  باســتخدام 
البكتيريــا  مــن  المختلفــة 

لجــة لمعا ا
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

16

17

18

19

الزيتــون  بمهرجــان  محاضــرة 
زيــت  غــش  “أســاليب  بعنــوان 

الزيتــون”

الزيتــون  بمهرجــان  محاضــرة 
تفلــة  “اســتخدامات  بعنــوان 
غذائــي  كبديــل  الزيتــون 

” ك ســما لأل

الزيتــون  بمهرجــان  محاضــرة 
تخليــل  طــرق   “ بعنــوان 
وســالمته  المائــدة  زيتــون 

” بيــة و لميكر ا

محاضرة بمهرجان 
الزيتون بعنــــــــوان 

“ الشجرة المباركة”

ا. د احمد الغراب 

د.  كمال البرعي

د. عمر بن شيبه

د. هيفاء الساكت 

1439/4/27هـ

1439/5/2هـ

1439/4/28هـ

1439/4/29هـ

كيفيــة  علــى  التعــرف 
زيــت  جــودة  عــن  الكشــف 

ن لزيتــو ا

تفــل  مــن  االســتفادة 
غذائــي  كبديــل  الزيتــون 

ك ســما لأل

طــرق  علــى  التعــرف 
تخليــل الزيتــون بالطريقــة 

لصحيــة ا

لشــجرة  التاريخيــة  الجــذور 
الجــوف،  أرض  فــي  الزيتــون 
والجماليــة  الطبيــة  والخصائــص 
الشــجرة،  هــذه  تميــز  التــي 
فيهــا،  العلمــي  واإلعجــاز 
للنمــو  المناســبة  وبيئتهــا 

وثمارهــا الشــجرة  ووصــف 
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

20

21

22

23

البحــث  اهميــة   “ محاضــرة 
فعاليــات  ضمــن  العلمــي” 
برنامــج مهــارات البحــث العلمي 

االول 

محاضرة بعنوان 
مــن  جرعــات  ملهمــة:  “حكايــا 
الحــب قصــص و مواقــف ايجابية

 “ بعنــوان  تدريبيــة  دورة 
العالقــة   “ قلبيــة  مشــاغبات 
الزوجيــة بيــن الحلــم و الواقــع”

دورة تدريبية

“ جمالك سيدتي”

د. امينه ابراهيم المران

د. غالية سطام النصيري

د. عبير يوسف الحشاش

د. عبير الدهيمان

1439/5/28هـ

1439/7/9هـ

1439/7/10هـ

1439/7/11هـ

مهــارات  برنامــج  ضمــن 
األول العلمــي  البحــث 

ملتقي مودة ورحمة

ملتقي مودة ورحمة

ملتقي مودة ورحمة
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

24

25

26

27

دورة تدريبية بعنوان 
بوصلــة   – هيرمــان  مقيــاس   “

التفكيــر”

دورة تدريبية بعنوان 
مهارات االتصال الفعال

محاضرة بعنوان

 “انفاق و ادخار”

دورة تدريبية بعنوان 
“ المرأة و التفكير 

االيجابي”

د. سالم سالم الشراري

د. فاطمة حسين جالل 

د. فاطمة حسين جالل

د. هيفاء الساكت

1439/4/2هـ

1439/2/17هـ

1439/2/12

1439 /6/ 10

والتأثيــر  التفكيــر  أنمــاط 
االخريــن علــى  الفعــال 

االتصــال  مهــارات  تنميــة 
وتحســين  الفــرد  لــدى 

العالقــات  وتناغــم 

الطــرق الصحيحــة لالدخــار 
فــي  التعامــل  كيفيــة  و 

الماليــة االمــور 

العلمــي  الكرســي 
لصاحبــة الســمو الملكــي 

ســارة  األميــرة 
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

32

33

34

مشاركــــــــــة وكيلة الكلية 
ومنسوباتها في مؤتمر 

الوحدة الوطنية الثاني 

فــي  الكليــة  طالبــات  مشــاركة 
الوطنيــة  الوحــدة  مؤتمــر 

نــي  لثا ا

مشاركة في برنامج 
قطف ثمار 1439هـ

وكيلة كلية العلوم د. عبير الحشاش
د. منى صابر / د. نرمين موسى

ا. مريم الشمري / ا. عذرا الشمري

الطالبات:
الريم فالج الكويكبي

منيرة مطيلق الشراري
نجيبة سعود القبيسي

فضة فهد العفر
شذى فهيد الدرباس

سحاب ياسر القبيسي
أفراح فياض الرويلي

ا. د نايف المعيقل 

1439/3/27-26

1439/3/27-26

1439/8/12هـ

توثيــق مفهــوم الوحدة 
الوطنيــة لــدي الطالبــات 
الكليــة  ومنسوبــــــــــــــات 
مفهــوم  وتكريــــــــــــــــــس 

المواطنــة

توثيــق مفهــوم الوحــدة 
الطالبــات  لــدي  الوطنيــة 
الكليــة  ومنسوبــــــــــــــات 
مفهــوم  وتكريــــــــــــــــــس 

المواطنــة

بشــراكم  جمعيــة  دعــوة 
لتكريــم  القــران  لتحفيــظ 
الطــالب حفظــة كتــاب اللــه 

معلميهــم و

ريهام سلطان المالوي
عهد فارس الضميري

وصال خالد القاضب
فاطمة إبراهيم هزيم

روان خال القحيصان
نورة يوسف الكثيري

هند ناصر الشراري
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

35

36

37

38

لقــاء  فــي  المشــاركة 
تراثنــا يتجــدد بالتعــاون مــع 
شــركة تراثنــا للمســؤولية 

االجتماعيــة 

مهرجــان  فــي  المشــاركة 
يــال نمشــي والــذي اقامتــه 
المديريــة العامة للشــؤون 

الصحيــة

مشاركة طالبات الكلية 
في استقبال وفد 

شركة تراثنا للمسؤولية 
االجتماعية

المشاركة في  مهرجان 
الجنادرية الوطني للتراث 

والثقافة )32(

لجنة النشاط الطالبي

لجنة النشاط الطالبي

الطالبات:
روان حمدان الشمري

خلود سعود الحميدي
نجيبة سعود القبيسي
منيرة مطيلق الشراري

سمبة علي الدرعان
ذكرى بدر البليهد

نوره مطيلق الشراري

لجنة النشاط الطالبي – شطر 
الطالبات 

1439/5/12

1439/7/9

1439/5/12

1439/5/27

للمســاهمة فــي تطويــر 
التراثيــة  المنتجــات 
مناســبة  وجعلهــا 
المعاصــر لالســتخدام 

علــى  الطــالب  تشــجيع 
ممارســة رياضــة المشــي

عرض اسهامات الكلية 
وفاعليات الكلية من 

األعمال التراثية

شذى فهيد الدرباس
نعيمة صالح الفالح

آيات محمد  العنزي
رهف عبد الرزاق الجوفي

لمى شجاع الجوفي
شهد غربي الرويلي

فرح شجاع الجوفي
نجود بسام الصالح
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

39

40

41

42

المشاركة في يوم المعلم

فــي  الكليــة  طالبــات  مشــاركة 
ــع  برنامــج “جــرب الكرســي” التاب
المعوقيــن  االطفــال  لجمعيــة 

بالجــوف

العلــوم  كليــة  مشــاركة 
الثامــن  العلمــي  بالملتقــي 
جامعــة  وطالبــات  لطــالب 

ف  لجــو ا

مشاركة كلية العلوم 
الطالب فرحتهم في 

حفل تخريج الدفعة 
الثانية عشرة من طالب 

جامعة الجوف

لجنة النشاط الطالبي  

د. مني صابر 
د. نرمين موسي 

لجنة الملتقي الطالبي 

بعض منسوبي كلية العلوم 

1439 / 1 / 22

1439/5/29

1439/7/25هـ

7/26/ 1439هـ

فــي  الطالبــات  مشــاركة 
بالمعلــم االحتفــال 

االعاقــة  مــع  التعايــش 
االعاقــة  ذوي  ودعــم 

العلــوم  كليــة  حصــدت 
متميــزة  مجموعــة 
للمحــاور  الجوائــز  مــن 

لمختلفــة ا

طــالب  تخريــج  حفــل 
عشــرة الثانيــة  الدفعــة 
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

43

44

45

46

العلــوم  كليــة  مشـــــــــــــاركة 
الطالبــات فرحتهــم فــي حفــل 
تخريــج الدفعــة الثانيــة عشــرة 

مــن طــالب جامعــة الجــوف

احتفاالت اليوم 
الوطني

المشاركة بقصيدة 
وطنية في احتفاالت 

اليوم الوطني

المشاركة في االحتفال 
باليوم الوطني تحت 

شعار : 
حراك وطني 87 

بعض منسوبات كلية العلوم

منسوبي الكلية

ا.د. نجم الحصيني

لجنة النشاط الطالبي 

1439/7/28

1439/1/6

1439/1/9

1439/1/6

طالبــات  تخريــج  حفــل 
عشــرة   الثانيــة  الدفعــة 

االحتفــال باليــوم الوطنــي 
االنتمــاء  وتعزيــز  للمملكــة 

للوطــن

في إطار احتفاالت 
اليوم الوطني

شــاركت لجنــة النشــاط الطالبــي 
قصيــر  فيلــم  مقطــع  بعمــل 
حــراكا  “أرادوهــا  عنــوان  تحــت 
وطنيــة”  وحــدة  فأصبحــت 
األســتاذة  بإعــداده  قامــت 

الشــمري عــذراء 
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المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

47

49

الحفــل  فــي   المشــاركة 
 19 لتخريــج  الختامــي 

تمــة خا

المشاركة في فعاليات الحفل 
السنــــــــوي الختامي لألنشطة 

الطالبية.

على شرف
د. أسماء المويشير

لجنة الملتقي الطالبي 

1439/8/27

1439/8/15

1439/8/15

بجمعيــة  االتقــان  معهــد 
القــران  لتحفيــظ  بشــراكم 

بالجــوف الكريــم 

بــدرع  العلــوم  كليــة  تتويــج 
باألنشــطة  كـــــــــــلية  أفضــل 

بيــة  لطال ا

تكريــم معالــي مديــر جامعة 
ا.د.عبدالعزيــز  الجــــــــــــــــــــوف 
حســن  الدكتــور  و  نايــــــــــــــل، 
احمــد  واالســتاذ  الجبالــي 
قبــل  مــن  الرويلــي  خلـــــــف 
مســـــــــاهماتهم  نظيـــــــــــــــر 
ومشــاركاتهم فــي أنشــطة 

الطــالب

الهدف من المشاركةالمشاركة

التاريخ الجهة المشاركة

المشاركة في فعــــــــــاليات 50
الملتقي الطالبي العلمي 

الثامن بجامعة الجوف

1439/7/25لجنة الملتقي الطالبي

مديــر  معالــي  تكريــم 
كليــة  الجــوف  جامعــة 
حفــل  فــي  العلــوم 
الملتقــى العلمــي لطــالب 

الجامعــة وطالبــات 
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المشاركة

المشاركة

الهدف من المشاركة

الهدف من المشاركة

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

51

52

المشاركة في فعاليات 
النادي الصيفي

المشاركة في معرض 
انامل مبدعه     

 د مني صابر عزب

الطالبة / ريف السبيله

الطالبة / رهف السبيله

1439/11/17

2018/4/12

الســالمه  بطــرق  توعيــه 
المروريــه

موهبة الرسم 

الهدف من المشاركةالمشاركة

التاريخ الجهة المشاركة

المشاركة في فعاليات 53
النادي الصيفي

1439/11/17د فاطمه حسين جالل

 توعويــه بتــرك االثــر الجيــد 
بالتعامــل مــع االخريــن 
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ثانيًا: األنشطة

األنشطة الرياضية. 1

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

1

4

2

3

كأس  بمســابقة  لمشــاركة 
القــدم،  كــرة  فــي  الجامعــة 
العلــوم  كليــة  تغلبــت  وقــد 
علــى منافســيها وحصلــت علــى 
معالــي  وكأس  األول  المركــز 
مديــر الجامعــة مرتيــن متتاليتيــن 
بالعــام الجامعــي 1438-1439هـــ

بطولــة  فــي  المشــاركة 
حيــث  للطائــرة،  الجامعــة 
حصــل الكليــة علــى المركــز 

نــي لثا ا

اختــراق  ســباق  فــي  المشــاركة 
علــى  الكليــة  حصلــت  الضاحيــة، 
البطولــة وكأس  األول  المركــز 

فــازت الكليــة بالمركــز األول فــي 
الوثــب العالــي

الثانــي  بالمركــز  الكليــة  فــازت 
الجلــة. رمــي  فــي 

1439/8/1 - 1439/2/17

1439/2/4

1439/5/21

1439/5/21
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النشاط

النشاط

النشاط

التاريخ

التاريخ

التاريخ

5

6

7

مســابقة  فــي  المشــاركة 
حصلــت  الطاولــة،  تنــس 
المركزيــن  علــى  الكليــة 

والرابــع الثانــي 

بطولــة  فــي  المشــاركة 
حصلــت  للياقــة،  الجامعــة 
الكليــة علــى المركــز الثالــث

دوري  فــي  المشــاركة 
القــدم  لكــرة  الجامعــة 
الكليــة  وفــازت  الصــاالت، 

الثالــث بالمركــز 

1439/2/11

1439/2/24 

1439/3/29

النشاط

التاريخ

8

مهرجــان  فــي  المشــاركة 
يــال نمشــي و الــذي اقامتــه 
المديريــة العامــة للشــؤون 

الصحيــة

1439/7/9
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توصيات المحاضرة

 
أبحاث في المجال تشارك

 فيها أكثر من قسم بالكلية

مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم
 في مجاالت تحلية المياه

 التوعية بالمضار الفسيولجية
الستخدام المحفزات الجنسية

العمل على تطبيقات المقترح

االهتمام بالمحافظة على الكساء الخضري 
وتهيئة السبل و العوامل إلكثاره

المزيد من الدراسات في هذا الشأن

اإلسراع في تطبيقات الليزر في كافة المجاالت 
الحياتية و الصناعية

إمكانية تطبيق هذا الخيار بتوسع أكبر

الوعي بأهمية التنظيف الدوري للمكيفات 
وتعقيم أماكن تواجد جراثيم الفطريات بها.

اعمل مشترك بين تخصصات علوم الحياة 
واألقسام األخرى مع دراسة إمكانية ربط الكلية 

بمشروعات اإلنتاج النباتي والحيواني عالي 
الكفاءة، بمنطقة الجوف

التطلع المستمر إلى تبني وتنفيذ أحدث الطرق 
للمساعدة في الكشف عن الجريمة

مجابهة التقدم السريع في تطبيقات 
الليزر واألطياف

مزيد من الدراسات ولتطبيقات

االستفادة من المستجدات العلمية 
في هذا الشأن

األنشطة الثقافية والعلمية:. 2

عنوان النشاطاسم المحاضر

ليزر البايوضوئيات :مبادئ 
وتطبيقات في الطب وعلوم 

الحياة

تحلية المياه باستخدام األغشية

“هل من الضروري استخدام 
المنشطات - دراسة نسيجية”

استقرار بعض األنظمة الغير خطية 
ذات الرتب الكسرية

. دور النباتات البرية في التنمية 
المستدامة

كيميائًيا: كيفية إدمان التدخين
 و المخدرات

أشعة الليزر و تطبيقاتها

تقييم الخيار األمريكي في السوق 
المالية باستخدام طريقة ماليافين

احتمالية اإلصابة بأمراض خطيرة 
بسبب مكيفات الهواء

التحليل األيضي )الميتابولوم(، 
والتحليل متعدد العوامل 

وتطبيقاتهما

األدلة الجنائية وعالقتها
 بالعلوم الحياتية

فيزياء الليزر و األطياف

المخروط المماس والمجموعات 
الشاذة للتيارات الموجبة

التآكل بفعل العوامل الجوية

د. بن عمر شبه

د.ناصر العتيبي

د.موسي قرموش

د.عبد اللطيف مخلوف

د. عبدالله الهاجوج

د. عمرو نصار.

د. مسعود مصطفى

د. محمد الخراط

أ.د. هاني محمد عوض عبد 
الظاهر

د. إبراهيم بيومي

مقدم دكتور ماجد الرويثي

د. جمال عزت عبد الرازق

د. جوهر محمد

د. محمد الهاشمي

التاريخ

1439/1/11هـ

1439/1/25هـ 

1439/2/9هـ 

1439/2/23هـ

1439/3/8هـ

1439/3/15هـ

1439/3/22هـ

1439/3/29هـ

1439/5/18هـ

1439/6/2هـ

1439/6/16هـ
1439/7/1هـ

1439/6/16

1439/7/8هـ

1439/7/15هـ

عدد
الحضور

29

25

24

15

31

21

16

11

35

20

70

16

12

11

الفئة المستهدفة : كافة منسوبي الكلية

- المحاضرات العامة
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العنوان المحاضرة

 

Azodyes and applications on polyester and nylon fabric

Development of electrochemical sensors based on molecularly 
imprinted technique

Electropolymers and its applications in our life

Ionic liquids for bis-arylidene rhodannine synthesis

االتجاهات البحثية في الكيمياء و الغذاء

Magnetic phase transition and magnetocaloric 
effect on magnates materials

Nitrides semiconductors for optoelectronic applications

Les argiles

Solar cell recent trends

Growth and transport properties y of ternary
 semiconductors  compounds

Semiconductors for optoelectronic

Structural , electrical and some magnetic 
properties of nano ferrite materials

Particle size distribution of radioactive aerosol
 

النماذج النووية وأنواع الكواشف النووية
 

Designal fabrication of gas sensor

 Adaptive optics for high energy lasers

 Wo3 nanowires for optoelctronic and gas sensing applications

 Broad-beam ion source and its applications

Temperature dependence of dielectric and electrical 
properties of Al/Dy2O3/Porous Si heterostructure 

Structural, morphological and gas sensing properties
 of tungsten and molybdenum oxide thin films

The effect of Dy doped on Structural, magnetic properties of 
La0.67-x DyxPb0.33 MnO3 )x=0.00, 0.15 and 0.20( compounds

Calculation of total mass attenuation coefficients, 
effective atomic numbers and effective electron densities 

for silicate-based bioactive glass

Structural and magnetic investigations of 
nanoparticles and thin film multiferroic BiFeO3

Studying the effect of PbS nanofilms thickness 
on morphology and optical band gap

- سيمنارات أقسام الكلية
قسم الكيمياء

قسم الفيزياء

اسم المحاضر

عدد التاريخالعنوان المحاضرةاسم المحاضر
المستفيدين

د.ناديه علي احمد الكنزي 

د. هاجر الهريشي

د. وسيلة معمر درافة

د. وائل عرفه

ا.د. احمد الغراب

د. انور توزرى

د. جهاد بلقاسم العفيفى

د. عبد الغنى يوسف قرم

د. محمد اسرائيل سيفى

د. مصطفى مبارك

د.شقرون بالل

د. طارق المسلمى

د. أحمد محمد مصطفى

أ..د. محمد أمين

د. حسن شكري

د. رضا العجمي

د. نوميري محمد

د.علي عطاء

د. أحالم محمد شريف

د. أسمى رشيد العرفاوي

د/ناديه صالح زايدي

د/ كريمه احمد علي

د/ اسالم عبدالتواب السيد

د/ راندا سعد علي

التاريخ

1439/2/20
 

 1439/2/27

1439/5/22

1439/3/2

1439/6/5

1439/2/17

1439/3/2

1439/3/16

1439/3/30

1439/4/14

1439/4/28

1439/3/29

1439/3/16

1439/3/30

1439/6/24  

1439/7/9

1439/7/23

1439/8/7

1439/2/5

1439/2/26

1439/6/12

1439/6/19

1439/6/26

1439/7/4

عدد 
المستفيدين

9

13

17

8

10

21

20

18

21

20

20

20

7

8

9

9

7

8

9

7

7

6

7

8



174

العنوان المحاضرة

-سيمنارات أقسام الكلية
قسم األحياء

التاريخاسم المحاضر
عدد 

المستفيدين

د. بن عمر شبه

أ.د. عالء الدين سيوفي
 

أ.د. عالء الدين سيوفي 

أ.د. هاني محمد عبدالظاهر

د. ياسر دسوقي

د. فتحي الشاعر فتحي

د. ماجد فودة

د. أسامة مهلل

د. موسى قرموش

د. بن عمر شبه

د. كمال البرعي

د. عطيات محمد سليم

د. فاتن معوض محمد زهو

د. شريفه حامد

د. نرمين محمد موسي

د. امينه المران

د. مرفت احمد بخيت 

د. فاطمه حسين جالل

د. غاليه النصيري

د. شيماء محمد نبيل

د. مني صابر

د. تغريد النصيري

“الكفير: التنوع الميكروبي و الفوائد التغذوية و الطبية”

Humoral effector mechanisms in Insects: 
The Antimicrobial Peptides )AMPs(

“نظام المناعة عند الحشرات”

“عيش الغراب: كنز الكنوز الغذائية و الدوائية”

“القواقع الناقلة للديدان الكبدية”

“على بعض الفقاريات BPA التأثير الضار لمادة البيسفينول أ”

 التشريح العصبي وتحديد الساعة البيولوجية في األيسوبودا األرضية”
“)أرماديليديوم فولغاري( والدور الفسيولوجي ل “بي دي اتش

”Effect of water stress on some secondary metabolites 
compounds in an indigenous medical plant

 )Pergularia tomentosa L.(“

 السمية التكوينية والتأثيرات الوراثية الخلوية
للعقاقير المضادة للسرطان

“العوامل المتحكمة في جودة الزيتون ”

تكوين الحيوانات المنوية و البويضات في األسماك

الغدة النخامية في الخفافيش المصرية

 اسباب انتشار جرثومة المعدة وطرق الوقاية منها

استخدام بعض المستخلصات الطبية في عالج األورام السرطانية

االمراض الوراثية أنواعها وطرق الوقاية منها

دور الفطريات في تنقية البيئة

تعديل الضرر االشعاعي باستخدام زراعة نخاع العظم

دور الحشرات في انتاج المضادات الحيوية

المجتمعات النباتية

فطرة البيثيم بين الضار والنافع

البصمة الوراثية

Determination of industrial soil pollution by phenolic compounds

1439/1/21هـ

1439/1/28هـ

1439/2/5هـ

1439/2/12هـ

1439/2/19هـ

1439/2/26هـ

1439/3/11هـ

1439/6/12هـ

1439/7/11هـ

1439/7/4هـ

1439/8/2هـ

1439/1/26هـ

1439/2/10هـ

1439/2/17هـ

1439/2/24هـ

1439/3/10هـ

1439/3/23هـ

1439/6/10هـ

1439/6/17هـ

1439/6/23هـ

1439/7/2هـ

1439/8/3هـ

12

11

12

10

11

10

11

12

12

12

5

7

10

10

4

12

5

7

6

7

4
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العنوان المحاضرة

- سيمنارات أقسام الكلية
قسم الرياضيات

التاريخاسم المحاضر
عدد 

المستفيدين

أ. غزية السهلي
 

أ. منال عواد الرديني

أ. ابتسام الرويلي

أ. نوف السويلم

د. جوهر محمد أحبيل

د. محمد الخراط

محمد منصف الخّراط

د.عبد اللطيف عبد الرزاق بن 
مخلوف

د. جوهر احبيل

د. عبد الحميد محمد عبد 
الحميد

د. سيد عبد الرؤوف

د. عبير الحشاش

أ. رضوانا بارفين

د/عبير الدهيمان

دالل الرويلي

A Review Of Bade Property Relative To Lambda-Property

On Cournot Triopoly Game With Differentiated Products

Some Structural Results On Prime Graphs

Relation and Difference Between Laplace 
Transform and Fourier Transform

المخروط المماس و المجموعات الشاذة للتيارات الموجبة

تقييم الخيار األمريكي في السوق المالية باستخدام طريقة ماليافين

Estimation of conditional expectation using Malliavin calculus

استقرار بعض األنظمة الغير خطية ذات الرتب الكسرية

نظرية متعددة القدرات في المتشعبات المركبة

Spectral Methods For Solving Fractional 
Differential Equations

حول المعادالت الدالية و تطبيقاتها

Natural Convection In A Porous Enclosure Filled With Nanofluids

Real World Applications Of Mathematics

Certain subclasses of multivalent analytic 
functions involving  linear operator 

Mathematical Modeling for Ring Systems in Molecular Networks

1439/1/27هـ

1439/2/11هـ

1439/2/25هـ

1439/3/26هـ

1439/7/8هـ

1439/2/3هـ

1439/4هـ

1439/02/23هـ

1439/3/9هـ

1439/6/19هـ

.

1439/6/25هـ

1439/7/17هـ

1439/7/23هـ

1439/5/14هـ

7

7

7

5

36

43

23

27

36

34

10

11

10

10
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الهدف من البرنامج

-الجوالت واللقاءات الطالبية 

التاريخالبرنامج

جولة سعادة عميد الكلية 

جولة سعادة عميد الكلية و رؤساء 
أقسام كلية العلوم 

حفل استقبال الطالب الجدد للفصل 
الدراسي األول للعام الجامعي 

1439/1438هـ

لقاء مفتوح
 مع سعادة عميد الكلية 

لقاء سعادة وكيلة الكلية بمعاوني 
الهيئة التدريسية من محاضرات 

ومعيدات

حفل استقبال الطالبات المستجدات 
للفصل الدراسي االول

حفل استقبال الطالبات المستجدات 
للفصل الدراسي الثاني

لقاء مفتوح مع وكيلة كلية العلوم
 

لقاء مفتوح مع وكيلة كلية العلوم
 

لقاء مفتوح مع وكيلة كلية العلوم 

لقاء مفتوح مع وكيلة كلية العلوم 

لقاء وكيلة الكلية مع طالبات الكلية 

لقاء سعادة رئيس قسم االحياء 
بطالب قسم االحياء 

لقاء منسقة وحدة الخريجين 
بالخريجات  د. امينة إبراهيم المران

لقاء منسقة الملتقي الطالبي
بالطالبات  د. فاتن معوض زهو

الحفل الختامي
لألنشطة الطالبية – شطر الطالبات 

حفل ختام األنشطة الطالبية بالكلية

تفقد القاعات المسلمة لكلية العلوم مع مشرف 
قسم الرياضيات و مسؤول وحدة الجودة و مدير إدارة الكلية

جوالت تعريفية بكلية العلوم عبر سناب شات 

وضح سعادة عميد الكلية في كلمته
 أهمية المرحلة الجامعية بما فيها من متطلبات وتحديات  

مناقشة العديد من الموضوعات و االستماع
 الي استفساراتهم ومقترحاتهم

تناولت سعادة وكيلة الكلية عدة موضوعات ابرزها ملف
 اإلنجاز و األعباء و االنصبة التدريسية و االلتزام بالساعات

 المكتبية و االرشادية 

التأكيد على الطالبات باالهتمام بالعلم
 و التعلم و المشاركة في األنشطة الطالبية

تكريم المتميزات في الفصل الدراسي االول 
و الترحيب بالطالبات الجدد

مناقشة استفسارات ومقترحات طالبات قسم الكيمياء

مناقشة استفسارات ومقترحات طالبات قسم الفيزياء

مناقشة استفسارات ومقترحات طالبات قسم االحياء

مناقشة استفسارات ومقترحات طالبات قسم الرياضيات

تقديم محاضرة بعنوان معا نحو حياة جامعية مستقرة

االطمئنان على سير العملية التعليمية بالقسم
 وتقديم بعض النصائح االرشادية للطالب 

اللقاء التعريفي
 بوحدة الخريجين 

اللقاء التعريفي حول محاور و شروط الملتقي الطالبي

ختام األنشطة وتكريم
 المتميزات والخريجات

ختام األنشطة وتكريم التميزين 

2017/9/21

2017/9/21

29 /1438/12هـ

1439/3/2هـ

2018/1/29

5 /2/ 1439هـ

1439/5/13هـ

1439/7/3هـ

1439/7/1هـ

1439/6/18هـ

1439/6/11هـ

1439/7/8هـ

1439/1/21هـ

1439/1/20هـ

1439/8/1هـ

1439/8/9هـ
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األنشطة االجتماعية. 3

فعاليات اليوم الرياضي
 لقسم الفيزياء

لقاءًا اجتماعا ألعضاء
 قسم الكيمياء 

أمسية رياضية
 لقسم األحياء

حفل تكريم الختامي للعام 
الجامعي 1439-1438هـ

لجنة النشاط بقسم الفيزياء

لجنة النشاط بقسم الكيمياء

لجنة النشاط بقسم األحياء

لجنة النشاط الطالبي

7 /7/ 1439هـ

 

1439/3/8هـ

1439/8/12
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تقديم واجب العزاء لمنسوبي الكلية

تقديم الهنيئات لمنسوبي الكلية ) ترقيات او 
الحصول على درجة علمية اومشاركات علمية مميزه( 

تقديم الهنيئات لمنسوبي الكلية 
بمناسبات الدينية و الوطنية واألعياد

خالل العام 
الدراسي

خالل العام 
الدراسي

خالل العام 
 الدراسي

موقع التواصل 
االجتماعي )التويتر(

موقع التواصل 
االجتماعي )التويتر(

موقع التواصل 
االجتماعي )التويتر(
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االنشطه الترفيهيه و المسابقات. 4

المجال

المجال

المجال

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهه المستهدفة

الجهه المستهدفة

الجهه المستهدفة

الهدف

الهدف

الهدف

1

2

3

علميــة  ثقافيــة  مســابقات 
الكليــة  تويتــر  علــى  متنوعــه 

بــكأس  قســم_األحياء  فــوز 
فــي  للتميــز  كلية_العلــوم 
ألقســام  الثقافيــة  المســابقة 

. لكليــة ا

بطولة تنس الطاولة بكلية 
العلوم 

حقق االستاذ إمام العجمي 
المركز االول و كأس البطولة 

المركز الثاني د.حسن الجبالي 
المركز الثالث د. كمال البرعي

خالل العام الدراسي

خالل الفصل الدراسي 
األول

1439/8/2

اللجنة االعالمية

لجنة النشاط الطالبي

لجنة النشاط الرياضي 
والثقافي بالكلية

كافة أعضاء هيئة 
التدريس

طالب الكلية

طالب الكلية

مسابقة ثقافية

نشاط ثقافي 

نشاط رياضي
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المجال

المجال

المجال

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهة المشاركة

الجهه المستهدفة

الجهه المستهدفة

الجهه المستهدفة

الهدف

الهدف

الهدف

4

5

6

مسرحية 

»كيكة علمية«

مسابقة الركن الفني فازت 

بالمركزاألول الطالبة
سارة محمد الرويلي 

بالمركز الثاني الطالبة 
آمنة سليمان المفرج
بالمركزالثالث الطالبة

وعد فهد الدهاش

مسابقة حفظ سورة مريم
 فازت

بالمركز األول الطالبة
فرح حمادي معشي

بالمركز الثاني الطالبة
عائشة سليمان الحربي

المركز الثالث الطالبة
نوف عبد الفاتح الخيبر

1439/8/1

1439/8/1

1439/8/1

وحدة االرشاد 
االكاديمي

وحدة االرشاد 
االكاديمي

وحدة االرشاد 
االكاديمي

طالبات الكلية

طالبات الكلية

طالبات الكلية

نشاط ترفيهي 

مسابقة فنية

مسابقة دينية
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األنشطة المتنوعة . 5
-  المحاضرات العامة

عنوان المحاضرة التاريخالجهة المنظمة
عدد 

المستفيدين

لجنة الخريجين 

لجنة النشاط 
الطالبي

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي

1439/3/11هـ

1439/ 2 / 5

1439/ 2/ 6

1439/ 2/24

1439/ 3/9

1439 /3 /17

1439/3 /26

1439/6/4

1439 /6/25

1439 / 7 / 3

1439 / 7 / 17

1439/7/26

1439/3/4هـ

1439/1/7هـ

1439/2/16هـ

2018/2/13

14

11

12

10

25

26

30

20

25

30

25

50

30

34

36

30

الفئة المستهدفة : الطالب وأعضاء هيئة التدريس

محاضرة بعنوان “ أفكار لما بعد التخرج”
د. غالية النصيري

محاضرة  بعنوان” ظاهرة تسونامي وإمكانية الوقاية منها”
ا. د. : فاطمة حسن عبد الرحيم

   R محاضرة بعنوان “ تطبيقات برنامج ال
في حلول بعض المسائل الرياضية”
د. : أسماء بنت سليمان المويشير

محاضرة بعنوان “ طرق حفظ األغذية
د.  مرفت عبد العزيز

محاضرة بعنوان “ األجهزة الذكية مخدرات الكترونية
 تصيب األطفال بالتوحد والعدوانية

د. : فاتن معوض

محاضرة بعنوان “برامج محاكاة التجارب العلمية”
د.. كريمة أحمد علي

محاضرة بعنوان”   صناع النجاح”
د. فاطمة حسين
د. شريفة حامد

محاضرة بعنوان “روعة الكيمياء”
أ د. رحاب الشرقاوي

محاضرة  بعنوان” كيفية عمل بحث التخرج واألخطاء الشائعة فيه” 
  د. مرفت أحمد بخيت

محاضرة بعنوان “ الفراشات: إبداع الخالق”
د. فاطمة حسين

محاضرة بعنوان “  تحدي اإلعاقة”
د. شريفة حامد

محاضرة بعنوان “االستذكار الفعال واالستعداد لالختبارات” 
د. شريفة حامد

ملتقي االرشاد االكاديمي

محاضرة بعنوان “كيفية استخدام البوابة االلكترونية للطالب”

محاضرة بعنوان “دور المرشدة الطالبية في
 تحصين الطالبات من االنحرافات الفكرية”

د. فاطمة حسين جالل 

محاضرة بعنوان “االرشاد االلكتروني والبوابة االلكترونية
 بوابة المعرفة الجامعية”
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فعاليات اسبوع العربي للكيمياء

انطلقــت  والحيــاة”  “الكيميــاء  شــعار  تحــت 
العربــي  الكيميــاء  أســبوع  فعاليــات 
فــي  الجــوف  جامعــة  العلــوم  كليــة  فــي 
1439/2/3 ولمــدة ثالثــة أيــام بهــدف تعريف 
الطــالب والطالبــات بعلــم الكيميــاء وفــروع 
العــرب  وإســهامات  العمليــة  وتطبيقاتــه 

الكيميــاء. مجــال  فــي 

بــدأت فعاليــات بتعريــف باألســبوع العربــي 
للكيميــاء، ومحاضــرة لســعادة الدكتــور ناصــر 
بعنــوان  الكيميــاء،  رئيــس قســم  العتيبــي، 
تاريخــي  ســرد  تضمنــت  الكيميــاء”،  “عــرب 
وتطــور  نشــأة  فــي  العــرب  العلمــاء  لــدور 
عرضــا  ســعادته  قــدم  كمــا  الكيميــاء،  علــم 
حــول “ اإلســهامات المجتمعيــة وتجهيــزات 
المختبــرات”  فــي  األجهــزة  أنــواع  أحــدث 
وصلــت  التــي  الحديثــة  األجهــزة  يتضمــن 
لمعامــل الكيميــاء، وأهميتهــا فــي العمــل 
التعليمــي والبحثــي فــي القســم والكليــة.

الثانــي  اليــوم  فــي  الفعاليــات  وتوالــت 
: التالــي   النحــو  علــى  والثالــث 

لســعادة  الكيميــاء  عــن  عامــة  بمحاضــرة 
لغــراب أحمــد  الدكتــور  األســتاذ 

 
 
 

وقــدم أ. عطيــة الصبحــي، محاضــرة بعنــوان 
»رمــوز إعــادة تدويــر لبالســتيك ودالالتهــا«.
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بإعــداد  عرفــه،  وائــل  الدكتــور  شــارك 
العــرض  شاشــات  علــى  منشــور  وتقديــم 
الكيميــاء   – »مقــاالت  بعنــوان  بالكليــة 

لحيــاة«. وا
 
 

محاضــرة  نايــل  العزيــز  عبــد  ا.د  وقــدم 
المائــي« التعديــن   « بعنــوان 

 
واختتمــت الفعاليــات بعــرض بعــض التجــارب 
العلميــة فــي مجــال الكيميــاء ببهــو الكليــة 
حيــث قــام طــالب قســم الكيميــاء بأعــداد 
للحضــور  التجــارب  مــن  مجموعــة  وشــرح 
شــهدت  كذلــك  معهــم،  تفاعــل  الــذي 
تقديــم جائــزة الطالــب الكيميائــي المثالــي. 
وقــد فــاز بالجائــزة الطالــب ســعود بــن عبــد 

للــه منســي الذبيانــي الرشــيدي.
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وفــي الجانــب االخــر شــارك عضــوات قســم 
الكيميــاء بالعديــد مــن الفعاليــات منهــا:

افتتحت منســقة قســم الكيمياء الدكتورة/ 
الفعاليــات  الشــريف  العزيــز  عبــد  مرفــت 
ابــرز  خاللهــا  مــن  اســتعرضت  بمحاضــرة 
علمــاء الكيميــاء العــرب مــن خــالل محاضــرة 

العــرب«  الكيميــاء  ابــرز علمــاء   « بعنــوان 
 
 
 

 
الهريشــي  هاجــر  الدكتــورة/  قدمــت 
الســعادة«  كيميــاء   « بعنــوان  محاضــرة 

 
 
 
 

 
 

ألقــت الدكتــورة/ وســيلة درافــة محاضــرة 
بعنــوان » تحضيــر معقــدات جديــدة للعناصــر 

االنتقاليــة الغيــر متماثلــة« 
 

 
محاضــرة بعنــوان »أهميــة الكيميــاء بالحياة 
ثانــي  باســتخدام  البالــون  نفــخ  وتجربــة 
أكســيد الكربــون« قدمتهــا االســتاذة/ مــى 

الرشــيدى 
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علــى  وتطبيقهــا  الصبغــة  لتحضيــر  تجربــة 
ناديــة  د.  إشــراف  تحــت  والصــوف  القطــن 

كنــزى
 

تفاعــال  الكيميــاء  أســبوع  شــهدت  كمــا 
ملحوظــه مــن طالبــات قســم الكيميــاء حيــث 
منهــا  األنشــطة  ببعــض  الطالبــات  شــارك 

عــرض  الكيميــاء،  علمتنــي  بعنــوان  فيديــو 
الثلــج  عــن  فيديــو   ،4D  element برنامــج 
الجــاف و اســتخداماته، مقالــة عــن هرمــون 
الديبوميــن، عــرض بوربوينــت عــن الكيميــاء 
فــي  الملــح  ذوبــان  عــدم  تجربــة  الجنائيــة، 
كيميــاء  عــن  صــور  المــاء،  و   الزيــت  خليــط 
الشــيكوالتة، صــور عــن المعــادن فــي القرآن 

الكــري .
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فعاليات الملتقي العلمي الطالبي الثامن للعام الجامعي1439/1438 هـ

- جــدول مشــاركات الطــالب وطالبــات الكليــة بالملتقــي الطالبــي العلمــي العلــوم للعــام الجامعــي 
1438-1439هـ 

- إجمالي المشاركات بين شطري الطالب و الطالبات كما في الجدول التالي :

الجهةاألقسام
بحث   اشرحها   فيلم توعوي   ابتكار   شعر  تجارب عملية  إلقاء  ريادة األعمال  أوراق عمل  خدمة مجتمع   المجموع

اشرحها       افالم       ابتكار       إلقاء       ريادة أعمال     اوراق عمل      خدمة مجتمع        شعر      تجارب عملية         أبحاث

المشاركات

المجموع

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

2
2
0
4
4
3
0
0

15

5
10
0
2
2
8
2
0

29

1
1
0
1
4
1
0
0

8

0
1
1
0
0
1
0
0

3

0
1
0
0
0
4
1
0

6

7
0
0
0
4
0
0
0

11

0
2
0
0
0
4
0
1

7

0
1
0
0
0
0
0
0

1

0
1
0
0
0
3
0
0

4

0
2
0
0
0
0
0
0

2

15
21
1
7

14
24
3
1

86

25

10

1

طالب 

طالبات

المجموع

86

33

53
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- جــدول بأســماء الطــالب والطالبــات الفائزيــن فــي الملتقــى الطالبــي علــى مســتوى كليــة العلوم 
للعــام الجامعي 1438-1439هـ  :

المشرف)ه(عنوان المشاركةمحور المشاركةالقسم اسم الطالب)ه(

الريم فالج الرويلي

احمد سعود عطا المعين

احمد صالح الدخيل
خالد منور الرويلي

عادل عايض شامان المطيري

سامر سعد

محمد عقيل الرويلي

منار محمد السماحي

منيره مطيلق الشراري
نجيبه سعود القبيسي

سلوي عبدالعزيز سعود

امجاد محمد الرويلي

ريف عمر السبيلة

ريف عمر السبيلة

أبية عبدالهادي الخليف

عادل قابل تركي الشمري

شذي فهيد الدرباس

غدير غريب الشمري

فرح نايف الرويلي

االء نايف الشرعان

ميالف نواف المظهور

رغد احمد الرويلي

ارياف عيد  الرويلي

افنان حسن احمد عثمان

ماجد سعيد حمد العنزي

خالد حماد الشمري

ريف سعود حجاج السهيان

سحر هليل الشمري

بشاير يحي الجارد

مرام علي عمر كمال

امل محمد عبدالكريم

نسرين اجود الفشتكي

االحياء

الكيمياء

الفيزياء

االحياء

الكيمياء

الرياضيات

االحياء

الكيمياء

فيلم
توعوي

شعر

اشرحها

العنف األسري ضد االطفال

حياتي اسرتي

التحطيب الجائر

الهندسة االجتماعية

حياتي انتهت خالص

السمنة

مكتفي يصور ومحتاج ينظر

عالمي الخاص

أمننا في ديننا

قائد األمجاد

بقيت ياوطني معافي

أيام التالق

سائس الصعاب

الي اين المصير

الجينات

الخاليا الجذعية

تأثير ذبذبات الموبايل علي الحشرات

القاتل األول

التصلب اللويحي المتعدد

متالزمة اهلرز-  دانلوس

متالزمة الذئب البشري

الصلب المشقوق

Calvacinالكالفاسين

الخاليا الجذعية

الكيمياء الخضراء

تقنية النانو

آمال وطن

النانوتكنولوجيا تغير حياتنا

نظرية ايموتو
 “الرسائل الخفية في الماء”

تفسير ظاهرة شذوذ الماء

د. نرمين محمد

ا.د. هاني عوض

د. حسن الجبالي

د. وائل عرفه

د. وسيلة درافه

ا. امل عويد

د. مني صابر

د. مني صابر

د. مرفت عبد العزيز

د. حسان العبيدي

د. شريفه حامد

د. فاطمة حسين

د. فاتن زهو

د. مرفت احمد

اد. هاني عوض

د. حسن الجبالي

د. نادية علي

د. هاجر عبد الحفيظ

د. وسيله درافه
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المشرف)ه(عنوان المشاركةمحور المشاركةالقسم اسم الطالب)ه(

هياء هديب الشهراني

شهد غربي الشمري

ربي علي العليان

ندي محمد آل محمد

عبد العزيز سليمان  المفيتيح

سعود عبد الله   الرشيدي

عبد العزيز صالح   الجارد

تركي عبد الكريم المقبل

عبد العزيز مرضي الرويلي

نجيبه سعود القبيسي

منيره مطيلق الشراري

عبد الله خالد أبو هالل

أحمد حمزة محمد العمري

امجاد محمد الرويلي

اراء قابل الشمري

امنه سليمان المفرج

غدير غريب الشمري

ندي محمد آل محمد

هند ناصر الشراري

خلود سعود عطاء

خاطر عبدالله مصلح الشمري   
)مقدم العرض(

ماضي قاعد محمد العنزي   
)تخرج(

عبد المجيد مطيران الجهمي
احمد صالح العلي

 شروق عازي عقالء الشراري
عبير احمد حمود الجوفي

انوار فريد االطرش

رفعه باتل الرويلي

اسيل عماد عبدالهادي

هدي محمد الفشتكي

الكيمياء

الفيزياء

الرياضيات

االحياء

الكيمياء

اشرحها

القاء

بحث

معالجة الماء

جسيمات الفضة النانوية

الخاليا الشمسية

السبائك

Chemtrails and contrails
الكيمتريلوالكونتريل

 Photocatalysis and environment
remediation

النواقل الكهروكيميائية

Dyeing with supercritical CO2

LIBS

قطة شرودنجر

العالج االشعاعي

تاريخ الرياضيات

الزمرة

يحدد من قبل اللجنة اثناء المسابقة

يحدد من قبل اللجنة اثناء المسابقة

يحدد من قبل اللجنة اثناء المسابقة

يحدد من قبل اللجنة اثناء المسابقة

يحدد من قبل اللجنة اثناء المسابقة

يحدد من قبل اللجنة اثناء المسابقة

يحدد من قبل اللجنة اثناء المسابقة

انتشار الفطريات الخطرة 
في القش الموجود بداخل خزانات

 تبريد المكيفات الصحراوية

تأثير تفلة الزيتون كبديل غذائي 
مضاف الي العالئق الغذائية بنسب 
مختلفة علي نمو و تكاثر أسماك 

الجوبي

انتشار فقر الدم الناتج عن نقص 
الحديد بين النساء الحوامل في 

مستشفيات منطقة الجوف

تقييم االهمية الطبية لنبات البنجر

تأثير مستخلص تفل الزيتون وأوراقه 
علي العوامل الفسيولوجية في 

األرانب

تحضير ودراسة خواص مخلب جديد 
ومعقده بالكوبالت

تحضير ودراسة خواص مخلب جديد 
ومعقده بالنحاس

د. رحاب جالل

د. فاطمة حسن

د. محمد الهاشمي

د. عمرو عبد النبي

د. محمود كامل

د. عمرو نصار

د. طارق احمد

د. كريمة احمد

د. محمد زين

د. حسان العبيدي

د. فاتن زهو

د. فاطمة حسن

د. دالل عوض

ا.د. هاني عوض

د. كمال برعي

د. مرفت احمد

د. شريفه حامد

د. مني صابر

د. وسيله درافه
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المشرف)ه(عنوان المشاركةمحور المشاركةالقسم اسم الطالب)ه(

ابعاد راشد الهباد
امل مقيم الرويلي
فاتن متعب العنزي

ميثاء نايف السهلي

علياء طحطر الشراري
فرح حمادي معشي
شوق محمد الرويلي

مهره عبدالرحمن الوشيح
مهلة فالح الرويلي

روابي نواف العتيبي

 أجوان حمود المراد
احالم حمدان السالم

أمجاد محمدعناد

محمد مفرح فريج الشمري

امجاد محمد الرويلي

عهد فارس الرويلي

وجدان سلطان العقيل

سفانه حماد القضيب

ندي محمد آل محمد

عهد فارس الرويلي

فضه فهد العفر

خوله سلطان الخالدي

الفيزياء

الفيزياء

االحياء

كيمياء

االحياء

الكيمياء

الكيمياء

دراسة الخصائص المورفولوجية 
والهيكلية للتركيبة الكيميائية

)Ba Ti 0,5 )Fe,M(0,5O3)M=Mo,W

دراسة الخصائص المورفولوجية 
والمغناطيسية للتركيبة الكيميائية

La0,67-xDyxPb0,33M-
)no3)x=0,00;0,10;0,15;0,20

الخاليا الشمسية تطبيقاته
ا وخصائصها الكهربائية

التبخر الحراري لشرائح رقيقة من أكسيد 
التنجستين خصائصها وتطبيقاتها

قياس منسوب المياه الكترونيا

الماسك الخشبي

اضافة ميزة جديدة علي وسائل تعليمية

نحو مجتمع آمن فكريا

نحو مجتمع امن فكريا

دور المؤسسات الجامعية في تحقيق 
رؤية 2030

أضرار السيول وطرق االستفادة منها

محو االمية

مشروع بنت السلطان

د. نادية صالح زايدي

د. أحالم محمد شريف

د. اسمي رشيد 
العرفاوي

د. مبارك مبارك

ا. منال الرويلي

د. ايمان عبد الله

د. مني صابر

ا. مي مهدي

د. اميرة عاطف

د. مرفت عبد العزيز

د. هاجر عبد الحفيظ

بحث

ابتكار

اوراق عمل

خدمة 
مجتمعية

ريادة االعمال
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الترتيبالمحور اسم الطالب)ه(

أجوان حمود المراد
احالم حمدان السالم

أمجاد محمد عناد

ابيه عبد الهادي الخليف

احمد سعود عطا المعين

هدي محمد الفشتكي

خلود سعود عطاء

فضة فهد العفر

خالد حماد الشمري

سلوى عبد العزيز سعود

افنان حسن احمد

علياء طحطر الشراري
فرح حمادي معشي
شوق محمد الرويلي

مرام علي عمر

العلوم األساسية

الشعر

األفالم التوعوية

العلوم األساسية

اإللقاء

الخدمة المجتمعية

اشرحها

الشعر

اشرحها

العلوم األساسية

اشرحها

االول

االول

االول

الثاني

الثاني

الثاني

الثالث

الخامس

السادس

السابع مكرر

الثامن مكرر

- جــدول بأســماء الطــالب والطالبــات الالتــي مــن تأهلهــم علــى مســتوى جامعــة الجــوف للعــام 
الجامعــي 1438-1439هـــ
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 الحمالت التوعوية وورش العمل 

الهدف من
الجهة المشاركةالتاريخالحملة التوعوية  الفعالية

حملة التوعوية بعنوان 
“خطي ثابتة”  د. سالم السراري 

د. نادية الكنزي

حملة توعوية بعنوان “معا للتميز”

حمالت توعوية

حملة توعوية بعنوان
 “ معا نحو التميز “

ورشة عمل بعنوان” مهارات االتصال 
والتواصل الفعال”

ا.د. عالء السيوفي     
              

ورشة عمل بعنوان
 “كيف تبنى سيرتك الذاتية”      

ا.د. عالء السيوفي            
                  

ورشة عمل بعنوان” المقابلة الشخصية 
الناجحة ... مهارات ومؤهالت” 
    ا.د. عالء السيوفي         

                     
ورشة عمل بعنوان 

االرشاد المهني
ا. د صالح رابح

ورشة عمل بعنوان دراسة جدوي 
لمشروعات ذات عائد مجزي بعد التخرج

ا.د هاني محمد عوض

ورشة عمل بعنوان”
الطاقة الجديدة والمتجددة واحتياجات 

سوق العمل” د/ حسن شكري

ورشة عمل بعنوان” نافذة على المستقبل” 
د. غالية النصيري

ورشة عمل بعنوان “ كتابة السيرة الذاتية 
واجتياز مقابالت العمل”

د. فاطمة حسين

ورشة بعنوان “خطوات تعريفية بنظام 
قبول االبتعاث “د/تغريد العبيكة

اجراءات اإلبتعاث
د/تغريد العبيكة

ورشة بعنوان “أسرار التأهل لسوق العمل”
د. فاطمة حسين جالل

كيف تكتبين سيرتك الذاتية بإحتراف 
د/ فاطمه حسين

ورشة عمل بعنوان “ كيف تنشئ مشروع”
ا. منال الروضان

ورشة عمل بعنوان “ تجربة مبتعثة المريكا”
د. دالل الرويلي 

ورشة عمل بعنوان “ التحليل الرباعي 
للخطة االستراتيجية للكلية”

د. عبدالله الهاجوج

توعويه تثقيفية لطالبات الكلية في 
النواحي التعليمية المختلفة

نشر الوعي باللوائح األكاديمية 
وسط الطالب

للتعريف بشروط ومحاور الملتقي 
الطالبي الثامن لعضوات هيئة التدريس 

والطالبات بجميع اقسام كلية العلوم

لنشر ثقافة الجودة

تنمية مهارات االتصال لدى الفرد 
وتحسين العالقات 

التعرف على الطريقة الصحيحة لكتابة 
السيرة الذاتية

كيفية التجهيز للمقابلة الشخصية 
وتعريف الطالب على المهارات المتبعة 

الجتياز المقابلة الشخصية بنجاح

التعريف باإلرشاد المهني و أهدافه و 
أنواع الوظائف و كيفية اختيار الوظيفة 

المناسبة

كيفية عمل دراسة 
جدوي للمشاريع 

توضيح ماهي احتياجات سوق العمل

مناقشة افاق المستقبل
المهني للخريجات

التعريف بأهمية السيرة الذاتية 
وأنواعها و مواصفاتها و األخطاء 

الشائعة فيها

توضيح خطوات المتبعة
 للقبول لالبتعاث

توضيح اإلجراءات
 الصحيحة لالبتعاث

الخطوات المتبعة للتجهيز 
لسوق العمل

تعريف بالطرق الصحيحة لكتابة السيرة 
الذاتية

تعريف الطالب بكيفية التخطيط 
والتجهيز لمشروع ناحج

نقل تجربة شخصية عن االبتعاث وتوضيح 
اإليجابيات و السلبيات بالتجربة

تحديد نقاط القوة والضعف والفرص 
والتهديدات

1439/5/18

1439/5/25هـ،
و لمدة اسبوع 

1439/1/20هـ

1439/1/25هـ، 
ولمدة اسبوع

1439/1/21هـ

25 /6/ 1439 هـ

11 /3/ 1439 هـ

1439/6/26هـ

1439/7/17هـ

 

1439/7/10هـ

1439/7/3هـ

1439/6/19هـ

 1439/6/26

1439/3/25هـ

1439/2/19هـ

 1439/2/4

1439/7/24هـ

1439/1/28هـ
1439/3/3

وحدة شؤون 
طالب 

وحدة االرشاد 
االكاديمي

لجنة الخريجين

وحدة الجودة

وحدة الخريجين

وحدة الجودة 
و االعتماد 
االكاديمي
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الهدف من
الجهة المشاركةالتاريخالحملة التوعوية  الفعالية

ورشة استطالع رأي اعضاء هيئة التدريس
 و الموظفين في رؤية و رسالة و أهداف 

الكلية د. عبدالله الهاجوج

ورشة عمل بعنوان “ تقييم مخرجات التعلم 
في قسم الفيزياء”
د. طارق المسلمي

ورشة عمل بعنوان “ اضواء على مفاهيم 
الجودة اسسها ونماذجها 

د. امينة المران 

ورشة عمل “ االرشاد االكاديمي الفعال
 في ضوء وثيقة المرشد”
د. صالح رابح شطر الطالب

د. فاطمة حسين شطر الطالبات

كيفية استخدام البوابة االلكترونية للطالب
ا.د صالح رابح

د. فاطمة حسين

ورشة عمل بناء االفكار االيجابية 
لدي طالبات الجامعة

د. فاطمة حسين

ورشة عمل بعنوان “دور المرشدة الطالبية 
في تحصين الطالبات من االنحرافات الفكرية”

د. فاطمة حسين و د. سالم الشراري

ورشة عمل بعنوان “ االرشاد االكاديمي
 بين الواقع و المأمول”

د. فاطمة حسين 

ورشة عمل بعنوان “ الخدمات االلكترونية في 
الجامعة و كيفية استخدامها”

ورشة عمل بعنوان “ مدخل الي البالك بورد 
ومهارات التواصل معه كمنظومة تعليمية

د. عبير الدهيمان 

ورشة عمل 
لتدريب اعضاء هيئة التدريس الجدد 

ورشة عمل بعنوان “االلقاء فن و مهارة”
د. مها لطفي

ورشة عمل بعنوان “ استخدام البرمجيات في 
التدريس)االنفوجرافيك(” ا. وفاء العقل

مشاركة لجنة الخطط الدراسية بكلية العلوم 
في ورشة عمل “ ترميز المقررات الدراسية 

في جامعة الجوف “ قدمها سعادة
د. محمود عبدالحافظ .

في اطار اعتماد  في رؤية و رسالة
 وأهداف الكلية

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 
لوضع مخرجات تعلم بطريقة صحيحة 

تعريف أعضاء هيئة التدريس بمفاهيم 
ونماذج الجودة خاصة الجدد

نشر الوعي بدور المرشد في ضوء 
وثيقة المرشد

تعريف الطالب بخدمات البوابة 
االلكترونية وكيفية استخدامها

تكوين االتجاهات االيجابية لدي 
الطالبات

تفعيل دور المرشدة االكاديمية

تطوير عملية االرشاد االكاديمي
 للشكل األمثل

تعريف الطالبات بخدمات البوابة 
االلكترونية وكيفية استخدامها

تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس 
في مجال التعليم االلكتروني

تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس 
في مجال التعليم االلكتروني

في اطار االستعدادات للملتقي 
العلمي الثامن 

تدريب اعضاء هيئة التدريس
على عمل االنفوجرافك

اعداد الخطط والبرامج الدراسية

1439/1/22هـ
1439/2/27

1439/7/12هـ

1439/1/29هـ
الى 1439/2/6

1439/3/19هـ

1439/1/17هـ

1439/3/19هـ

1439/2/16هـ

1439/2/6هـ

1439/1/27هـ

1439/2/6هـ

1439/5/6هـ
الى 1439/5/11هـ

1439/6/18هـ

1439/6/26هـ

1439/2/4هـ

وحدة الجودة 
واالعتماد 
االكاديمي

وحدة االرشاد 
االكاديمي

 و الطالبي 

وحدة التعليم 
االلكتروني

لجنة الملتقي
 الطالبي 
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1436 – 1437 هـ

1436 – 1437 هـ

1437-1438هـ

1437-1438هـ

1437-1438هـ

1437-1438هـ

1438-1439هـ

1438-1439هـ

1438-1439هـ

1438-1439هـ

نسبة المشاركة

نسبة المشاركة

النشاط

النشاط

المشاركة بطالب
المشاركة بثالثة طالب

ال توجد مشاركة
ال توجد مشاركة

المشاركة بخمسة طالب
المشاركة بثالثة طالب

المشاركة بطالبين
ال توجد مشاركة

34
8
8
7

91
15
10
6

179

المشاركة بخمسة طالب
المشاركة بثالثة طالب

المشاركة بطالبين
المشاركة بخمسة العبين

54
9
13
7

77
17
32
6

215

المشاركة بفريق كرة القدم على مستوى الجامعات
المشاركة في سباق اختراق الضاحية على مستوى الجامعات
المشاركة في مسابقة تنس الطاولة على مستوى الجامعات
المشاركة في مسابقة كرة الصاالت على مستوى الجامعات

المشاركات المجتمعية
النشاط الرياضي
النشاط الثقافي

النشاط االجتماعي
المحاضرات العامة
البرامج و اللقاءات 

الحمالت التوعوية و ورش العمل 
األنشطة الترفيهية و المسابقات

اإلجمالي

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

-إحصائية بعدد أنشطة الكلية للعامين 1437-1438هـ / 1438-1439هـ

10

5

1

100

50

1

 كرة القدم
سباق اختراق 

الضاحية
تنس الطاولة

كرة الصاالت

المشاركات
المجتمعية

النشاط 
الرياضي

النشاط 
الثقافي

النشاط 
االجتماعي

المحاضرات 
العامة

البرامج 
واللقاءات 

الحمالت 
التوعوية و 
ورش العمل

األنشطة 
الترفيهية 

والمسابقات
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ثالًثا: الزيارات واالستضافات

تاريخ الزيارةهدف الزيارةنوع الزيارة الجهة الزائرة أو المستضيفة

علمية

علمية

علمية

علمية

علمية

علمية

علمية

علمية

ارشادية

علمية

توعوية

توعوية 

زيارة مدرسية

زيارة مدرسية

اعمال صيانة

اعمال صيانة

توضيح الدور الحيوي الذي تقوم به 
اإلدارة و الكشف عن الحوادث الجنائية

 
التعرف على عملية عصر الزيتون 

واستخراج الزيت 

التعريف باإلرشاد االكاديمي و اهميته 
للطالب و كيفية االستفادة منه 

تعريف الطالب بتقسيم المكتبة 
وطريقة البحث الصحيحة للكتب 

التعرف على كيفية تحليل المياه من 
بداية استخراجها من البئر الي مرحلتها 

النهائية

توضيح كيفية كشف عن غش المواد 
الغذائية والتلوث الغذائي بالميكروبات 

وتعرف على األجهزة المختلفة 
الموجودة بالمختبر

شرح المراحل المختلفة التي تمر بها 
حبوب القمح حتى تصل الى المستهلك

حث الطالب/ طالبات لالهتمام بالقراءة 
و التعرف على االصدارات الحديثة لبعض 

الكتب 

تقديم ندوة بعنوان » القيم 
المجتمعية لدي طالب الجامعة – آمال 

و طموحات(

القاء محاضرة بعنوان 
»  األدلة الجنائية و عالقتها بالعلوم 

الحياتية«

تقديم ورشة عمل بعنوان 
»الخدمات االلكترونية في الجامعة 

وكيفية استخدامها«

تقديم ورشة عمل بعنوان 
» االلقاء فن و مهارات« ضمن 

االستعدادات للملتقي العلمي الثامن 

التعرف على بعض األجهزة و التجارب 
المعملية بمختبرات الكلية

زيارة تعريفية للطالبات 

حصر تسليم اجهزه وكيمياويات
صيانة بعض األجهزة

حصر تسليم اجهزه وكيمياويات
صيانة بعض األجهزة

1439/7/4هـ

2017/11/24

2018/3/26

2017/10/17

2017/10/14

1439/1/13هـ

1439/5/27هـ

2017/11/24

1439/2/19هـ

االحد 
1439/6/16هـ

1439/1/27هـ

1439/6/18هـ

2017/10/24

2017/10/17

الزيارات

االستضافات

زيارة الى إدارة األدلة الجنائية بالجوف

زيارة الى معصرة زيت الزيتون
 الشمال بدومة الجندل

جولة مركز االرشاد االكاديمي
 برفقة رئيس وحدة االرشاد

زيارة الى المكتبة المركزية

زيارة الي مصنع مياه الجوف الصحية )حلوه(

زيارة الي مختبر سالمة
 االغذية في امانه منطقة الجوف 

زيارة الى شركة المطاحن الثالثة بالجوف

زيارة الى معرض الكتاب باللقائط

مركز االرشاد الجامعي ممثل في 
د. حسن الجليدي  رئيس مركز االرشاد الجامعي

د. سعيد خيري رئيس قسم التنسيق بمركز 
االرشاد الجامعي

سعادة المقدم
 الدكتور: ماجد بن عايد الرويثي 

مدير األدلة الجنائية بمنطقة الجوف 

األستاذة وفاء العقل مسؤولة وحدة تقنية 
المعلومات بمجمع كليات البنات بسكاكا

د. مها لطفي 
أستاذ مساعد بكلية العلوم

 اإلدارية واالنسانية

مدرسة االبداع لسكاكا

مدارس وارفة العلم 

شركة أنظمة النيزك
 الهندسية العالمية

شركة توريدات الخليج لألنظمة
الشركة األساسية لإللكترونيات المحدودة
شركة الجيل الطبية والتجارية المحدودة

دار الفارابي للوازم الطبية
مؤسسة مبدعون التجارية

الشركة السعودية )سوماتكو(
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رابًعا: اصدارات الكلية

عنوان اإلصدار نوع اإلصدار

تقرير كلية العلوم للعام الجامعي 1438-1437هـ

مهارات التعامل مع االختبارات 
مشكله الغش في االختبارات والالئحة التأديبية الخاصة بحاالت الغش 

معالجه التوتر و القلق والنسيان اثناء االختبارات
مطوية قسم الكيمياء
مطوية قسم األحياء

مطوية قسم الفيزياء
مطوية قسم الرياضيات

مطويتان لتعريف الطالبة بخدمة االرشاد األكاديمي والمشكالت 
التي تواجها عند عمل الجدول الدراسي الخاص بها

التعريف بلجنة الخريجين
ظاهرة تسونامي وإمكانية الوقاية منها 

تطبيقات برنامج ال R   في حلول بعض المسائل الرياضية
طرق حفظ األغذية

األجهزة الذكية مخدرات الكترونية تصيب األطفال بالتوحد والعدوانية 
برامج محاكاة التجارب العلمية

صناع النجاح
روعة الكيمياء

كيفية عمل بحث التخرج واألخطاء الشائعة فيه
الفراشات: إبداع الخالق

تحدي اإلعاقة
طرق االستذكار الفعال واالستعداد لالختبارات

شعار كلية العلوم 
سلسله توعوية بعنوان “ معا نرتقي” تم عرضه بموقع التواصل 

االجتماعي لحساب كلية العلوم )تويتر(
بوستر قسم الكيمياء
بوستر قسم األحياء

بوستر قسم الفيزياء
بوستر قسم الرياضيات

كتب

مطويات

اخري
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خامًسا: التغطيات اإلعالمية

http:/www.ju.edu.sa/CollegeScience  1-موقع الجامعة
تــم االعــالن وتوثيــق فعاليــات الكليــة بشــطري الطــالب والطالبــات بمــا يقــارب 200 خبــر رســمي 

تقريًبا.
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2- صحيفة جوف الجامعة 
تم نشر المقاالت واألبحاث العلمية المترجمة بما يقارب 4 مقاالت تقريًبا
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)@sciences_ju 3- الحساب الرسمي لتويتر ) كلية العلوم بالجوف

- تــم اإلعــالن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي لتويتــر بكليــة العلــوم الرســمي عــن بعــض 
األحــداث، حيــث تــم نشــر االخبــار واالعالنــات والهنيئــات و التعــازي علــى تويتــر الكليــة بمــا 

يقــارب 500 خبــر تقريًبــا  . 

- قامــت اللجنــة اإلعالميــة بتصميــم إعالنــات الهنيئــات والفعاليــات بكليــة العلــوم بشــطري 
الطــالب والطالبــات بمــا يقــارب 68 إعــالن .
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sciences_ju  4- الحساب الرسمي لكلية العلوم علي سناب شات
تــم تغطيــة ونشــر المحاضــرات العلميــة علــى ســناب شــات الكليــة بمــا يقــارب 36 محاضــرة 

تقريًبــا
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كلــــــــــــــــــــية العـــــــــــــــــــــــــــــــــلوم

ملحق تواصل
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ملحق تواصل كلية العلوم

طبيعة العمل

عميد الكلية )المكتب(
قاعة االجتماعات

مدير اإلدارة
السكرتارية و مسئول العالقات العامة

السكرتارية
مسئول مسرح الكلية

مسؤول الصالة األنشطة الرياضية
مسئول القاعات الدراسية 

و قاعة االستراحة وأماكن االستذكار 
الشؤون األكاديمية

طبيعة العمل

منسق وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
منسق وحدة شؤون طالب

منسق وحدة االرشاد األكاديمي والطالبي
منسق وحدة االختبارات 

منسق وحدة التعليم االلكتروني
منسق وحدة شؤون الدراسات العليا 

والبحث العلمي و االبتعاث 
منسق لجنة المختبرات
منسق لجنة الخريجين 

منسق لجنة النشاط الطالبي واالجتماعي  
منسق لجنة النشاط العلمي والثقافي
منسق اللجنة اإلعالمية وموقع الكلية

منسق لجنة الملتقي الطالبي 

د.مساعد بن سعود الحميمص 
د.مساعد بن سعود الحميمص 

بدر بن فلحي الطالب
نياف بن محارب العتيبي  
سعود بن فاهد الشمري

بدر بن فلحي الطالب
د. حسن علي الجبالي

أحمد راضي الرويلي

د.أشرف زكي السيد

د. عبدالله مرزوق الهاجوج
د. رضا عبد الهادي الخشاب

أ. د صالح احمد رابح
د. كمال فتحي البرعي

أ. د عبد العزيز احمد نايل 
د. مسعود محمد احمد

د. حازم محمد علي مهران 
د. عمرو عبد النبي عيسوي

د. حسن علي الجبالي
أ.د هاني محمد عبد الظاهر

د. معاوية ولد سيدي
د. وائل عبد المجيد عرفه

mosaed@ju.edu.sa

bftalb@ju.edu.sa
msidi@ju.edu.sa

bftalb@ju.edu.sa
hagedaly@ju.edu.sa

azahmad@ju.edu.sa

alhajoj@ju.edu.sa
rkhashab@ju.edu.sa

dr.salehrabeh@yahoo.com
elboraykf@yahoo.com 

kfelboray@ju.edu.sa
aanayel@ju.edu.sa

mmostafa@ju.edu.sa

hmali@ju.edu.sa
aaessawy@ju.edu.sa
hagebaly@ju.edu.sa
hmdaher@ju.edu.sa

msidi@ju.edu.sa
waarafa@ju.edu.sa

4411 , 4422
4465 , 4464

4440
4433
4455 
4440
4447
4400

4400

4488
4445
4460
4446

4443
4439

4471
4472
4447
4434
4457
4494

االسم

االسم

هاتف المكتب

هاتف المكتب

البريد االلكتروني

البريد االلكتروني

 مناصب إدارية

عمادة الكلية
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طبيعة العمل

وكيلة الكلية

قاعة االجتماعات
مدير االدارة

السكرتارية
السكرتارية

باحث اختبارات
كاتبة

مأمورة صرف
باحث تطوير

مشرف أكاديمي
مأمورة صرف

طبيعة العمل

نائب رئيس وحدة الجودة واالعتماد 
األكاديمي

منسقة وحدة شؤون طالب
منسقة وحدة االرشاد األكاديمي 

والطالبي
منسقة وحدة االختبارات 

منسقة وحدة التعليم االلكتروني
منسقة وحدة شؤون الدراسات العليا 

و البحث العلمي و االبتعاث
منسقة لجنة المختبرات
منسقة لجنة الخريجين 

منسقة لجنة النشاط الطالبي
 واالجتماعي

منسقة لجنة النشاط العلمي و الثقافي
منسقة اللجنة اإلعالمية و موقع الكلية

منسقة لجنة الملتقي الطالبي

د. عبير يوسف الحشاش

شريفة كريم الدغمي
أمل معزي الشرعان

نورة مناحي الشمري
فهدة محمد الدرزي
علياء هزيم الرويلي
مريم محمد الفرحان

وضحاء ابراهيم العضيد
شريفة ضحوي الرويلي

وفاء ابراهيم الدرعان

د. امينه ابراهيم المران

د. نادية احمد الكنزي
د. فاطمة حسين جالل 

د. شريفة حامد 
د. عبير عبد الله الدهيمان

د. تغريد سطم النصيري

د. رحاب جالل الشرقاوي
د. امينه ابراهيم المران 

د. مني صابر عزب

د. فاتن معوض زهو
د. نرمين محمد علي موسي

د. فاتن معوض زهو

ahashash@ju.edu.sa

shcalderzi@ju.edu.sa
aqwian@ju.edu.sa

nmhalshammari@ju.edu.sa
fmdrzi@ju.edu.sa

ahalrwili@ju.edu.sa
mmfarhan@ju.edu.sa

wialoygel@ju.edu.sa
srwili@ju.edu.sa

Fafy555@windowslive.com

amaserhani@ju.edu.sa

nahasan@ju.edu.sa
fhgalal@ju. edu.com

shhamohmoud@ju.edu.sa
a.aldohiman@ju.edu.sa
tasalnosairi@ju.edu.sa

relsharkawy@ju.edu.sa
amaserhani@ju.edu.sa

mona_azab@yahoo.com

fmzahou@ju.edu.sa
nmmosa@ju.edu.sa
fmzahou@ju.edu.sa

7912
5005
8017
7913
7913
8002
8002
8002
8002
8002
8002
8002

7995

7915
7916

7916
8192
7916

7915

7916

7916
7916
7916

االسم

االسم

هاتف المكتب

هاتف المكتب

البريد االلكتروني

البريد االلكتروني

مناصب ادارية

وكالة الكلية
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طبيعة العمل

رئيس القسم
سكرتارية قسم الكيمياء

منسقة القسم
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ 

أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
استاذ مشارك
أستاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد

محاضر
محاضر
محاضر

معيد
معيد
معيد
معيد
معيد

فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر

د. إبراهيم بن حوتان السهيمي
عبد الله خالد عقال الفالج

د. مرفت عبد العزيز محمد الشريف
أ.د. نايف المعيقل

أ.د احمد الغراب
أ.د. خالد فاروق

أ.د عبدالعزيز احمد نايل
أ.د فاطمة حسن عبد الرحيم

د. أشرف متولي محمد عويس
د.محمود محمد كامل أبوبكر

د. وائل عبد المجيد عرفه
د. عمرو محمد السيد نصار

د. ناصر طويل العتيبي
د. مساعد الشراري

د. طارق أحمد سيف النصر أحمد
د.عمرو عبد النبي إبراهيم عيسوي

د. رضا الخشاب
د. حازم مهران

د. محمد عبد السميع على الهاشمى
د. رحاب جالل الشرقاوى

د. اميرة عاطف محمود غنيم
د. وسيلة معمر درافة

د نادية على احمد حسن
د. هاجر عبد الحفيظ الهريشى

د. مطيره شاكر الشمري
د. ايمان عبدالله علي الشايقي

أ. االء مقبل العساف 
أ. مى مهدى حمدىالرشيدى

أ. عشتار عبدالرحمن ثاني الريس
أ. ندى وارد الهذلول

أ. فائد عبدالله الرشيدي
أ. يوسف شايم طراد الشمري
أ. سعود عوده سلمان البلوي

أ. عبدالله حجاج الشمري
أ. حمدان صويب الطرفاوي

أ. خالد الشمري
أ. عطية الظبي

أ. أحالم نايف البليهد
أ. منال عبد الله الزارع

أ. لطيفة سليمان الزارع
أ. آالء سلطان العليان

ehalshaimi@ju.edu.sa
akalfalag@ju.edu.sa

maelsherif@ju.edu.sa
nsmuaikel@ju.edu.sa

aghorab@ju.edu.sa
kfaroak@ju.edu.sa
aanayel@ju.edu.sa

fhelsayed@ju.edu.sa
ammewas@ju.edu.sa
mmkamel@ju.edu.sa

waarafa@ju.edu.sa
amnassar@ju.edu.sa
nfalotaibi@ju.edu.sa

masharary@ju.edu.sa
taahmed@ju.edu.sa

aaessawy@ju.edu.sa
rkhashab@ju.edu.sa

hmali@ju.edu.sa
maelhashemy@ju.edu.sa

relsharkawy@ju.edu.sa
aaatef@ju.edu.sa

Wderfa@ju.edu.sa
nahasan@ju.edu.sa
hahrichi@ju.edu.sa

msshammry@ju.edu.sa
eaalshayqi@ju.edu.sa

amassaf@ju.edu.sa
mrasheedi@ju.edu.sa

aarayes@ju.edu.sa
nwalhathlaul@ju.edu.sa
fayedchem@gmail.com

ysalshammari@ju.edu.sa
salbalawi@ju.edu.sa

غير متوافر
غير متوافر
غير متوافر
غير متوافر

anbelehed@ju.edu.sa
mmm.545@hotmail.com

lsalzarea@ju.edu.sa
alaaalolyan@hotmail.com

4490
4477
7915
4451
4430
4489
4443
7915
4438
4400
4494
4472
4495

ال يوجد
4471
4472
4445
4471
4454
7915
7915
7915
7915
7915
7915
7915
7915
7915
7915
7915
4468
4468
4468
4469
4468
4468
4468
5085
8133
5084
5086

هاتف المكتباالسم البريد االلكتروني

قسم الكيمياء
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طبيعة العمل

رئيس القسم
سكرتارية قسم الفيزياء

منسقة القسم
استاذ
استاذ

استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد

محاضر
محاضر

معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد

فني مختبر

فني مختبر

فني مختبر
فني مختبر

فني مختبر
فني مختبر

د. عبدالله بن مرزوق الهاجوج
نايف محمد مسلم الشمرى

د. كريمة احمد علي
أ. د. نجم مسفر الحصيني

أ. د. محمد أمين يوسف
د. عبد العظيم معبد

د. عبد الغني قرم
د. رضا محمد العجمي

د. نوميرى محمد عباس
د. على عطاء محمد أحمد

د. حسن شكري حسن
د. خلف الله قاسم محمد
د. مصطفي محمد مبارك

د. محمد ضحوي
د. زياد الرويلي

د. أحمد محمد مصطفى
د. أنور محمد توزري

د. محمد عبد العزيز جالل عشري
د. طارق أحمد المسلمى

د. جهاد بالقاسم العيفي
د. مسعود احمد مصطفي

د. جمال عزت
د. محمد فتحي حسين

د. شقرون عمر بالل
د. محمد سيفي

د. ناديه صالح زايدي
د. أحالم محمد شريف

د. اسمى رشيد العرفاوي
د. اسالم عبد التواب السيد

د. راندا سعد علي حسن
أ. إمام فكرى العجمى

أ. رحاب عوض الكريم ابراهيم
أ. سهيل فرحان البخيت

أ. ضاري عبادة الشمري
أ. عاطف نايف الهباد

أ. طالل مزاوم الشمري
أ. تركي بشار العتيبي

أ. علي العامري
أ.هند سعود فالح المبارك

أ. حمده محمد مفضي الزايد
أ. منال عبلوك الرويلي
أ. متعبة صالح الصقري

أ. نورة عوص مقبل العنزي
أ. أمل عويد الرويلي

أ. احمد خلف الرويلى

أ. راكان سعود الهداج

أ. سلطان سويلم الدرعان
أ. مساعد حران الرويلى

أ. عدنان عايد الربيعان
أ. مرام زين العنزي

alhajoj@ju.edu.sa
naaef_77@hotmail.com

kaahmed@ju.edu.sa
najm@ju.edu.sa

mauosif@ju.edu.sa
ajbse@ju.edu.sa

agarm@ju.edu.sa
Rmelagmy@ju.edu.sa

nmhadia@ju.edu.sa
aamahmad@ju.edu.sa

hsshokry@ju.edu.sa
kokassem@ju.edu.sa

mmahmed@ju.edu.sa
mdalenezy@ju.edu.sa

zalrowaili@ju.edu.sa
ammostafa@ju.edu.sa

amtozri@ju.edu.sa
mashari@ju.edu.sa

tarekahmed@ju.edu.sa
jlaifi@ju.edu.sa

mmostafa@ju.edu.sa
gezzat@ju.edu.sa

mfahmad@ju.edu.sa
chakroun@ju.edu.sa

misrail@ju.edu.sa
nszaidi@ju.edu.sa

ahlem_cherif@yahoo.fr
Aarfaoui@ju.edu.sa

eaelsayed@ju.edu.sa
rsali@ju.edu.sa

efelagamy@ju.edu.sa
rakibrahim@ju.edu.sa
sau.fau@hotmail.com

dashammari@ju.edu.sa
anhabbad@ju.edu.sa

tmshammari@ju.edu.sa
tbotaibi@ju.edu.sa

amaamri@ju.edu.sa
halmubarak@ju.edu.sa

hmalzayed@ju.edu.sa
maalrwilii@ju.edu.sa

malsqry@ju.edu.sa
naalonzee@ju.edu.sa
aalruwail@ju.edu.sa

akalrowaili@gmail.com
akruwaili@ju.edu.sa

alhadaj900@hotmail.com
mhalrowaili@ju.edu.sa

sultand@gmail.com
mosaad1406@gamail.com

mhalrowaili@ju.edu.sa

adnan_87@gmail.com
mzralenezi@ju.edu.sa

4488
4427
7914
2200
4459
2264
4453
4407
4409
4406
4470
4418
4498
2150
5610
4481
4406
4497
4413
4431
4439
4437
4408
5621
5621
7914
7914
7914
7914
7914
4417
7914
4417
4417
4417
4417
4417
4417
7914
8075
8075
8075
8075
8075
4480

4478

4479
4474
4473
5081
5082
5083

هاتف المكتباالسم البريد االلكتروني

قسم الفيزياء
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طبيعة العمل

رئيس القسم
سكرتارية قسم االحياء

منسقة القسم
استاذ
استاذ
استاذ

استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
أستاذ مشارك 
استاذ مساعد
استاذ مساعد
أستاذ مساعد

استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد

محاضر
محاضر
محاضر

معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد

فني المختبر
فني المختبر

فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر

د. موسي عثمان قرموش
حمزه عاتق النخلي

د. سالم سالم الشراري
أ.د. هاني محمد عوض عبد الظاهر

أ.د. صالح احمد رابح ابراهيم
أ.د. عالء الدين سيوفي محمد

د. أشرف ذكي السيد
د. ماجد محمد على فوده

د. نصر حسن جمعه
د. ياسر دسوقي عبد المقصود دار

د. مجدي يوسف محمود الخولى
د. ابراهيم بيومي عبد الفريض علي

د. اسامة احمد مهلل
د. بن عمر بن يسعد عبد القادرشبة

د. فاطمة حسين جالل
د. عبد السالم بن عبد الهادي الخالدي

د. عبد الله بن مرزوق الهاجوج
د. كمال فتحي محمد البرعي

د. فتحي الشاعر محمد فتحي خليل
د. هيفاء بنت عبد العزيز الهذلول
د: امينه ابراهيم مران السرحاني
د. غالية سطام حمدان النصيري

د. تغريد سطم عبيكة النصيري
د. شيماء محمد نبيل مصطفي

د. منى صابر عزب عفيفي
د. شريفه حامد احمد محمود

د. مرفت أحمد بخيت عبدربه
د. حسن علي حسن الجبالي

د. فاتن معوض محمد زهو
د. نرمين محمد على موسى

أ. خليل صابر حسن مدني
أ. يزيد ماهل سالم الشمري

أ. عبد الرحمن بن سعران الدغمي
أ. فهد الشمري

أ. سلمان هالن محمد الوردة
أ. غالية علي المصبح

أ.سندس عبد الله مرزوق الهاجوج
أ. أريج منور السلمي

أ. امل محول بشير الدغمي
أ. عبد الله صالح العلي

أ. عبد الله مجمد الخالدي
أ. ريهام حمدان الرويلي

أ. أميرة قاسم الشعالن
أ. مشاعل سعدون الشمري

أ.تهاني محمود العتيبي

mogermoush@ju.edu.sa
Hamza4562009@hotmail.com

sssharary@ju.edu.sa
hmdaher@ju.edu.sa

dr.salehrabeh@yahoo.com
alaaseufi@ju.edu.sa
azahmad@ju.edu.sa

aaaamaged2000@yahoo.com.sg
nhabdhafez@ju.edu.sa

yddar@ju.edu.sa
melkholy2000@yahoo.com

ibabdelfarid@ju.edu.sa
asmahalel@ju.edu.sa
omacheb@gmail.com

fhgalal@ju. edu.com
abdulsalam@ju.edu.sa

alhajoj@ju.edu.sa
elboraykf@yahoo.com

 kfelboray@ju.edu.sa
shaer82@gmail.com
haifasakit@ju.edu.sa

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

tasalnosairi@ju.edu.sa
shymaa.nabil@ju.edu.sa
mona_azab@yahoo.com

shhamohmoud@ju.edu.sa
mervatahmed47@yahoo.com

hagebaly@ju.edu.sa
fmzahou@ju.edu.sa
nmmosa@ju.edu.sa

madani_k_s1986@yahoo.com
Yazeed@ju.edu.sa

Aaldughmi@gmail.com
Fahadm@ju.edu.sa

salman.111@hotmail.com
ghaliaali2012@hotmail.com

saalhajouj@ju.edu.sa
amalsolami@ju.edu.sa

a5a516@hotmail.com
Abaadi_9999@hotmail
Abballah_2_1@hotmail

rhalroily@ju.edu.sa
agalsheleen@ju.edu.sa

meshi.44@gmail.com
tmdalotaibi@ju.edu.sa

4466
4492
7916
4434
4460
4484
4400
4428
4426
4421
5628
4424
4423
4458
7916

4446

4425
8073

7916
7916
8076
7916
7916
7916
4447
7916
7916
4492
4492
4492
4492
4492
7916
7916
7916
7916
4476
4476
5088
5089
5087
8133
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طبيعة العمل

رئيس قسم الرياضيات

منسقة قسم الرياضيات
استاذ
استاذ

أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

محاضر
محاضر
محاضر
محاضر

معيد
معيد

معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة

د. سمير المحمدي عطية

د. عبير يوسف الحشاش
أ.د. أحمد محمد أحمد أحمد

أ.د. نورالسادات توافق
د.سيد احمد احمد محمود

د. أسماء بنت سليمان المويشير
د. ابها دافي جلب رام نتوار
د. حسان العبيدي عرفاوي

د. إبراهيم عمر أحمد البدوي
د. سمير علي القالل

د. محمد خليفة
د. السيد عبدالرؤف محمد الهادى

د.محمد منصف الخّراط
د. عيد سيد كامل

د.فتحى حمدى رياض
د.معاوية ولد سيدي

د. عبد الحميد محمد عبد الحميد
د. السيد عبدالرؤف محمد الهادى

د. عبد اللطيف عبد الرزاق بن مخلوف
د. محمد إبراهيم محمد يوسف

د. محمد زين حدادين
د. جوهر محمد احبيل

د.نعيم احمد
د. عبير عبدالله محمد الدهيمان

د. دالل عوض الرويلي
أ. احمد ساروش

أ. إبراهيم عمر البدوي
أ. منال عواد الرديني

أ. رضوانا
أ.عبد الواحد معيبد الرشيدي

أ.نايف عبد العزيز الكحيلي
أ. ابتسام علي الرويلي

أ. سحر فاهد سالم السرحاني
أ. عذراء قاسم الشمري

أ. عبير راشد عداد العنزي
أ. وفاء ضيف الله الشراري

senssear@ju.edu.sa

ahashash@ju.edu.sa
amaahmed@ju.edu.sa

netouafek@ju.edu.sa
sidahmed@ju.edu.sa

asalmoisheer@ju.edu.sa
abhadave@ju.edu.sa
haarfaoui@ju.edu.sa
iobudawe@ju.edu.sa

sakallel@ju.edu.sa
mkhalifa@ju.edu.sa
eaelhady@ju.edu.sa
Mkharrat@ju.edu.sa

essayed@ju.edu.sa
fhriad@ju.edu.sa
msidi@ju.edu.sa

amabdo@ju.edu.sa
eaelhady@ju.edu.sa

abmakhlouf@ju.edu.sa
miyoussef@ju.edu.sa

mhadadine@ju.edu.sa
jmhbil@ju.edu.sa

naataullah@.ju.edu.sa
a.aldohiman@ju.edu.sa

dalrowaili@ju.edu.sa
asarosh@ju.edu.sa

iobudawe@ju.edu.sa
maalrodaini@ju.edu.sa

rizwanaparveen@ju.edu.sa
amalrashidi@ju.edu.sa
naalkuhayli@ju.edu.sa
Ebt1414@hotmail.com

s.alserhani@gmail.com
akshammry@ju.edu.sa

aralanazi@ju.edu.sa
X1991A@GMAIL.COM

4415
4499
8129
4602
4412
4420
5000
8192
4461
4485
4463
4412
4602
4419
4429
4496
4457
4602
4602
4410
4478
4482
4450
4412
8192
8192
4483
4485
8192
8192
4485
4485
8192
8192
8192
8192
8192
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