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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
 د. إسالم عبد التواب السيد                          عضو 
د. اسمي رشيد العرفاوي                              عضو
أ. إمام فكرى العجمــي                                عضو

شكر و تقدير 

يتوجــه فريــق العمــل بالتقريــر الســنوي بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم 
فــي تقديــم البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر عمــادة 

ــة . ــان الكلي ــدات و لج ــة ، وح ــام الكلي ــة، اقس ــة الكلي ــة، وكال الكلي
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كلمة عميد الكلية

ــن  ــى م ــام عل ــاة والس ــده، والص ــد هلل وح الحم
الــه وصحبــه  ال نبــي بعــده نبينــا محمــد وعلــى 

وســلم تســليما كثيــرا. أمــا بعــد،
 

العلــوم  كليــة  تختتمــه  آخــر  جامعــي  عــام 
محققــة بعــض المنجــزات واألهــداف فــي خطتهــا 
االســتراتيجية وتميــزت فــي العديــد مــن الجوانــب 

الحمــد. الجامعــة وهلل  علــى مســتوى 

مــن أبــرز األهــداف التــي تــم تحقيقهــا هــو إكتمــال 
ــي  ــرات ف ــع المختب ــز جمي ــة وتجهي ــة التحتي البني
)الكيمياء-الفيزيــاء- الكليــة  أقســام  جميــع 
األحيــاء(. كمــا تــم اعتماد ســتة برامج ماجســتير 
أكاديميــة -ماجســتير العلــوم فــي الرياضيــات، 
علــم  الحيــوان،  علــم  الفيزيــاء،  الكيميــاء، 
ــول  ــم قب ــد ت ــاء الدقيقة-وق ــم األحي ــات، عل النب
عــدد مــن الطــاب والطالبــات وســتتم الدراســة 
فيهــا بدايــة العــام القــادم ١٤٤٠-١٤٤١هـ بــإذن اهلل.

ومــن أبــرز المنجــزات التــي حققتهــا كليــة العلــوم هــو حصولهــا علــى المركــز األول فــي اإلنتــاج العلمــي 
علــى مســتوى الجامعــة، كمــا حصلــت علــى المركــز األول فــي النشــاط الطابــي علــى مســتوى الجامعــة 
أيضــا، وحصلــت علــى أكثــر كليــة مشــاركة فــي الملتقــى العلمــي الطابــي، كمــا حقــق بعــض أعضــاء هيئــة 

التدريــس والطــاب مــن الجنســين جوائــز تميــز سيســتعرض التقريــر تفاصيلهــا.

يقــف خلــف هــذه اإلنجــازات رجــال ونســاء مخلصــون يعملــون بجــد واجتهــاد وســائرون للرقــي بالكليــة. 
وســتواصل الكليــة تميزهــا وتحقيقهــا ألهدافهــا المرســومة فــي خطتهــا االســتراتيجية وســتبدأ العمــل 
فــي الحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي الدولــي بدايــة العام القــادم بــإذن اهلل تعالى ســائرة بذلك 
علــى خطــى الجامعــة التــي توجــت عامهــا الجامعــي ١٤٣٩-١٤٤٠ هـــ بحصولهــا علــى االعتمــاد المؤسســي مــن 

المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.

ختامــا، ال يفوتنــي ان اتقــدم بالشــكر الجزيــل لمعالــي مديــر الجامعــة حفظــه اهلل علــى دعمــه ومتابعتــه، 
والشــكر موصــول لســعادة وكاء الجامعــة ولســعادة وكيلــة كليــة العلــوم ولســعادة رؤســاء ومشــرفي 
ومنســقات االقســام واعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطــاب الذيــن ســاهموا فــي نجاحــات 
ــد  ــيماء محم ــورة ش ــعادة الدكت ــر س ــذا التقري ــداد ه ــل إع ــق عم ــى فري ــكر ال ــدم بالش ــا أتق ــة. كم الكلي
نبيــل، ســعادة الدكتــورة إســام عبــد التــواب الســيد، ســعادة الدكتــورة اســمي رشــيد العرفاوي و ســعادة 

االســتاذ إمــام فكــري وكل مــن شــارك فــي إعــداده واخراجــه المميــز.

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

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

بســم اهلل الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام 
علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن ســيدنا محمــد 
أمــا  إلــه وصحبــة وســلم،  النبــي االميــن وعلــى 

ــد،  بع

توفيــر  الــي  دائمــا  العلــوم  كليــة  دأبــت  فلقــد 
منســوبيها،  لجميــع  والمهنــي  العلمــي  المنــاخ 
ــدم،  ــو والتق ــق النم ــي تعي ــات الت ــل الصعوب وتذلي
وذلــك لتعزيــز دورهــا الريــادي لانطــاق لمواكبة 
التقــدم العلمــي والتكنولوجــي العالمــي، ولتتبــوأ 
فــي  مكانتهــا  الجــوف  جامعــة  العلــوم  كليــة 
مصــاف الكليــات العريقــة، ولتكــون ركيــزة قويــة 
ــاهمات  ــم مس ــة، ولتقدي ــخصية مبدع ــاء ش لبن
ومجتمعنــا،  بجامعتنــا  لارتقــاء  فعالــة 
مســتلهمة مــن رؤيــة المملكــة 2٠٣٠ حافــزاً لهــا 

واألبــداع. للتميــز 

ويقــدم هــذا التقريــر تتويــج إلنجــازات الكليــة، وملخــص للجهــد المبــذول طيلــة العــام الدراســي، 
والعمــل الــدؤوب لجميــع منســوبيها، والتناســق والتناغــم بينهــم، مــن اجــل الوصــول الــي الريــادة 
واالبــداع فــي كل النواحــي واألنشــطة المختلفــة أكاديميــا وطابيــا وبحثيــا، حيــث قامــت وكالــة 
الكليــة متمثلــة فــي وكيلــة الكليــة شــطر الطالبــات برفــع شــعار »انجــاز بامتيــاز« منــذ بدايــة العــام. 

راســهم  وعلــي  الجــوف  جامعــة  قيــادات  لجميــع  بالتهنئــة  اتقــدم  ان  لــي  يطيــب  الختــام  وفــي 
معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور اســماعيل البشــري وذلــك لحصــول جامعــة الجــوف علــي االعتمــاد 
المؤسســي وكمــا اتقــدم بالشــكر لفريــق العمــل فــي التقريــر الســنوي للكليــة وعلــي راســهم 
ــول  ــكر موص ــص والش ــاعد الحميم ــور مس ــيرتها الدكت ــد مس ــوم وقائ ــة العل ــد كلي ــعادة عمي س

لجميــع منســوبي الكليــة علــي المجهــود المبــذول فــي العــام الدراســي الماضــي. 

واهلل ولى التوفيق،،،

وكيلة كلية العلوم
 الدكتورة /عبير الحشاش
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خطى العلوم نحو رؤية 2030

ســعت كليــة العلــوم للتطبيــق العملــي لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2٠٣٠ 
وذلــك مــن خــال تطويــر جوانــب عــدة تضمــن إســهامات فعالــة ومثمــرة مــن الكليــة 
فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة، فيمــا يلــي شــرح مفصــل عــن ماتــم إنجــازه بالكليــة طبقــا 

لمحــاور رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2٠٣٠.
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مجتمع
حيوي

اقتصاد
مزدهر

وطن
 طموح
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قيمه راسخة

بيئته عامرة 

بنيانه متين

 نعتـــــز بهويتنا  الوطنية	 

 ندعـــم الثقافة والترفيه 	 

 نعـــــــيش حيــــاه صحية	 

 نحقق استـــــــدامه بيئية 	 

 نبني شخصيــــــات أبنائنا	 

مجتمع
حيـوي
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مجتمع حيـوي

قيمه راسخة

 نعتـــــز بهويتنا الوطنية	 

اهتمت الكلية بالمشاركة في العديد من الفعاليات الوطنية.

 محاضرة » غرس القيم وتعزيز االمن الفكري« .	 

 محاضرة » انر فكرك يدوم امنك« .	 
 محاضــرة » الملــك عبــد العزيــز فراســة الصحــراء وعبقريــة بنــاء« ضمــن 	 

نــدوة ســعوديين .

 ورشة عمل »القيادة والمواطنة الفعالة«.	 
 جلسة حوارية » امننا في سامة فكرنا« .	 

ــوم 	  ــال بالي ــج االحتف ــن برنام ــي« ضم ــا وطن ــام ي ــعرية » س ــاورة ش  مح
الوطنــي لطالبــات كليــة العلــوم .

 مشــاركة الكليــة ضمــن برنامــج تراثنــا حضــارة ضمــن فعاليــات مهرجان 	 
الجنادريــة الوطنــي للتــراث والثقافــة بالتعــاون مــع عمــادة شــؤون طاب.

فــي 	  الكليــة  مــن  وأعضــاء  الطابــي  االستشــاري  المجلــس  مشــاركة   
برنامــج حملــة التبــرع بالــدم لجنودنــا البواســل الــذي نظمتــه كليــة 

التطبيقيــة. الطبيــة  العلــوم 
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شاركت الكلية فى العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية 
المشاركة في المهرجانات والفعاليات 

- مهرجان الزيتون 

المشاركة بركن لكلية العلوم في جناح الجامعة يتضمن: 

 انتاج مستحضرات تجميل طبيعية مصنعة من الزيتون ومشتقاته 	 
 كتب وأبحاث علمية في مجال الزيتون 	 
 ملصقات علمية عن الزيتون ومشتقاته	 
 مطويات 	 

- مهرجان التمور 

 محاضــرة بعنــوان » االســتفادة مــن مخلفــات التمــور رديئــة الجــودة إلنتــاج مركبــات 	 
عاليــة الثمــن«

 محاضرة بعنوان« إدارة آفات النخيل« 	 

- مهرجان الفاكهة بطبرجل

 تقديم محاضرة بعنوان » اآلفات الزراعية«  	 

- المسابقات الثقافية 

بيئته عامرة 

 ندعـــم الثقافة والترفيه	 

مجتمع حيـوي
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شاركت كلية العلوم في الملتقي الطالبي التاسع من خالل محاوره :

 محور العلوم األساسية والهندسية )17 مشاركة(	 
 محور خدمة المجتمع )4 مشاركات(	 
 محور األفالم التوعوية )4 مشاركات(	 
 محور المناظرات )5 مشاركات(	 
 محور االبتكار )مشاركة واحدة(	 
 محور ريادة األعمال )مشاركة واحدة( 	 
 محور الفعاليات المصاحبة	 

-  الشعر )3 مشاركات(
- اإللقاء )8 مشاركات(

- اشرحها )23 مشاركة(

الكلية

كلية العلوم واآلداب بالقريات
كلية العلوم الطبية التطبيقة بالقريات

كلية الطب
كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

كلية الصيدلية
كلية علوم الحساب والمعلومات

السنة األولى المشاركة
كلية الشريعة والقانون

كلية العلوم
كلية األداب

كلية التربية
كلية العلوم واآلداب بطبرجل

كلية الهندسة
كلية طب األسنان

مجموع المشاركات

44
9

14
29
11
40
13
15
61
10
40
22
15
11

0 15 30 45

 - جدول مشاركة كلية العلوم مقارنة بمشاركات كليات الجامعة
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- اهتمــت الكليــة بتنظيــم محاضــرات توعويــة لرفــع الوعــي الصحــي لمنســوبي الجامعــة 
مــن ابرزهــا:

دورة تدريبية » معايير السالمة من االشعاعات المؤينة«. 1
دورة تدريبية » الوقاية والحماية من االشعاع للعاملين في مختبرات جامعة الجوف«. 2
محاضرة » التشكيل األساسي واالحتياطي لجهاز المناعة«. 3
محاضرة » المواد واألطعمة التي تسبب امراض السرطان«. 4
محاضرة » الصلب المشقوق«. 5
محاضرة » الطفرات الجينية واالمراض الوراثية«. 6
محاضرة » االفالتوكسين«. 7
محاضرة » كبدك مصنع حياتك«. 8
محاضرة » كيمياء الدماغ«. 9

بيئته عامرة 

 نعيش حيــــاه صحية	 

مجتمع حيـوي
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- أولت الكلية اهتماما كبيرا باالنشطة الرياضية 

تميــزت كليــة العلــوم فــي المجــال الرياضــي بحصولهــا علــى العديــد مــن المراكــز واأللقــاب ضمــن الفعاليــات 
والمســابقات الرياضيــة بالجامعــة:

حصدت كلية العلوم المراكز األولى في العديد من األنشطة الرياضية على مستوي الجامعة.. 1
الحصول على المركز االول في سباق اختراق الضاحية )ضمن فعاليات اليوم الوطني(. 2
الحصول على المركز الرابع في سباق المارثون  )ضمن فعاليات اليوم الوطني(. 3
حصول الطالب طالل صعب الشمري على لقب أفضل حارس مرمي ببطولة الجامعة لكرة القدم.. 4
حصول الطالب سلمان ضحوي العنزي على لقب هداف بطولة الجامعة لكرة القدم.. 5

م

إجمالي عدد المشاركات 

أعداد الطاب المشاركين

نسبة المشاركة

الجــوف فــي عديــد مــن بطــوالت الجامعــات  العلــوم كممثليــن لجامعــة  - شــارك طــاب كليــة 
الســعودية 

المركز األول

سباق اختراق الضاحية

سباق ألعاب القوى

مسابقة تنس الطاولة

المركز الثاني

بطولة كرة القدم

بطولة الكرة الطائرة.

بطولة الجامعة للكرة الشاطئية

مسابقة تنس الطاولة

المركز الثالث

بطولة لكرة القدم الصاالت

بطولة السباحة

1436 – 1437 هـ

2

4

1437-1438هـ

3

10

1438-1439هـ 

4

15

1439-1440هـ

5

16
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 تحقق استــــدامه بيئية 	 

ســاهمت كليــة العلــوم فــي خدمــة مجتمــع الجــوف مــن خــالل اجــراء تجــارب وابحــاث علميــة 
و ذلــك مــن خــالل تشــكيل فريــق بحثــي لمشــروع تقييــم المخاطــر لنبــات البقدونــس، الــذي 

يعــد مــن المشــاكل البيئيــة التــي عرضــت لهــا منطقــة الجــوف فــي ذلــك الوقــت.

تنظيــم ورشــة عمــل بعنــوان » دور الجامعــات فــي بنــاء القــدرات البشــرية البيئيــة المؤهلــة 
ضمــن مبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة.

تفعيل اسبوع البيئة 

شــارك أعضــاء وحــدة حمايــة البيئــة مــن كليــة العلــوم فــي حملــة تشــجير المدينــة الجامعية 
بالتعــاون مــع فــرع وزارة البيئــة والميــاه والزراعة.

نظــم أعضــاء وحــدة حمايــة البيئــة مــن كليــة العلــوم مجموعــة مــن المحاضــرات التوعويــة 
بعنــوان » نحمــي بيئتنــا لرفــاه مجتمعنــا« 

مشــاركة أعضــاء وحــدة حمايــة البيئــة مــن كليــة العلــوم فــي احتفاليــة منطقــة الجــوف 
بأســبوع البيئــة بمخيــم الديدحــان بمنطقــة نســيج التمريــات شــمال مدينــة ســكاكا.

تفعيل يوم األرض

بيئته عامرة 

مجتمع حيـوي
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تنظيــم أعضــاء وحــدة حمايــة البيئــة مــن كليــة العلــوم نــدوة بعنــوان »إضــاءات حــول تلــوث 
المنتجــات الزراعيــة وأثرهــا علــى الصحــة« بالتعــاون مــع وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا 

والبحــث العلمــي.

تقديم محاضرة بعنوان »السالمة الغذائية للمنتجات الزراعية« 

تقديم محاضرة بعنوان » إضاءات على المخاطر الكيميائية في الغذاء«

تقديم محاضرة بعنوان » الكهرباء والتلوث البيئي«

تقديم محاضرة بعنوان » دور مخزون البذور بالتربة شديد الجفاف«

تقديم محاضرة بعنوان محاضرة » االشعاع: مصادرة ومخاطرة«
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ــركات  ــن اإلدارات والش ــد م ــي العدي ــة ال ــة وثقافي ــة علمي ــارات طابي ــم زي - تنظي
ــوف  ــة الج بمنطق

 إدارة الدفاع المدني بدومة الجندل	 
 إدارة األدلة الجنائية	 
 شركة مصنع مياه حلوه	 
 شركة مطاحن الثالثة بالجوف	 

- قدمت وحدة االرشاد األكاديمي مجموعة من الفعاليات من أبرزها 

 المحاضرات التوعوية واالرشادية الطالبية	 
 قضايا الشباب وأثرها في التحول نحو مجتمع امن 	 
 وسائل التواصل االجتماعي واالمن الفكري 	 
 دور الجامعات السعودية في بناء أجيال مخلصة لوطنها ووحداتها 	 
 تطوير الذات بالتعاون مع كلية التربية 	 

- الحمات التوعوية الموجهة للطلبة والطالبات

 حملة طريق التفوق 	 
 اختبارات بال قلق 	 
 الحياة الجامعية: سلوكيات وآداب 	 

 نبني شخصيات أبنائنا	 

بنيانه متين

مجتمع حيـوي



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 925

فرصه مثمرة

 نتعلم لنـــــــــــــعمل	 

 استقطاب الكفاءات	 

 ننمي فــــــــــــــــرصنا	 

اقتصاد
مزدهر
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- ابتعــاث عــدد مــن معيــدي ومحاضــري الكليــة للحصــول علــى درجــة الماجســتير والدكتــورة 
مــن بلــدان مختلفــة

- التواصــل و التنســيق مــع جامعــات ذات تصنيــف عالمــي و الحصــول علــى قبــول مبدئــي لدراســة 
لدكتــوراه فــي جامعتــي مانشســتر وشــيفيلد ببريطانيــا لعــدد مــن معيــدي الكليــة.

 
- تنفيذ عدد من ورش العمل للخريجين لتأهيلهم لسوق العمل من ابرزها:

دراسة جدوى لمشروعات ذات عائد مجزي بعد التخرج. 1
تهيئة خريجي كلية العلوم للدراسات العليا. 2
فن المقابلة في التوظيف. 3
رحلة البحث عن وظيفة. 4
اصنعى وظيفتك بنفسك. 5

- حضور الدورات التدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس
- حضور الدورات التدريبية للهيئة اإلدارية  

نوع االبتعاثجهة االبتعاث

أمريكا

8

بريطانيا

26

إسبانيا

1

استراليا

4

السعودية

14

كندا

1

دكتوراه

31

ماجستير

23

اقتصاد مزدهر

فرصه مثمرة

 نتعلم لنعمل	 
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 استقطاب الكفاءات	 

اقتصاد مزدهر

فرصه مثمرة

اســتقطاب الكــوادر المتميــزة ذات الســجل الحافــل والمتميــز علميــا و تدريســيا علــى 
العالمــي و  اإلقليمــي  المســتوي 

اعداد المتعاقد معهم من أعضاء هيئة التدريس حسب التخصص

رياضيات فيزياء   كيمياء   أحياء   

فيزياء                 رياضيات أحياء                 كيمياء  

1

1

1

1

-

111

1

--3

1 -4-

إعداد المتعاقد معهم من أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية 
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الكيميــاء . 1 اقســام  الحــادي عشــر علــى مســتوي  المركــز  الكيميــاء علــى  حصــول قســم 
العلمــي. النشــر  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بجامعــات 

30 مشروعا بحثيا من عمادة البحث العلمي.. 2

ــة . 3 ــالت العلمي ــة بالمج ــس بالكلي ــة التدري ــاء هيئ ــا ألعض ــا علمي ــن 170 بحًث ــرب م ــا يق ــر م  نش
ــر. ــل تأثي ــة ذات معام ــة و العالمي المحلي

حصلت كلية العلوم على لقب الكلية الفائزة بجائزة التميز البحثي لعام 2018م. 4

5 .BI 10,2445,576 US حصول د. إبراهيم حوتان السهيمي على براءة اختراع رقم

ــي . 6 ــام الجامع ــوف للع ــة الج ــر بجامع ــودة النش ــي وج ــز البحث ــز التمي ــن جوائ ــزة م ــد 61 جائ حص
2018م وتكريــم 38 باحــث وباحثــة مــن أعضــاء هيئــة تدريــس بالكليــة 

 ننمي فرصنا	 

اقتصاد مزدهر

فرصه مثمرة

 البحث العلمي	 
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Physical Chemistry
Inorganic Chemistry
Biochemistry
organic chemistry
Analytical Chemistry
Applied Mathematics
Statistics
pure Mathematics
Material physics
Medical physics
Radiation and Nuclear physics
Laser physics
Zoology
Botany
Microbiology

17
11
2
24
11
20
7
18
24
2
4
2
36
11
19

  الشؤون االكاديمية و الطابية	 

محور
المناظرات

المركز األول
المركز الثاني

محور االبحاث

المركز األول
المركز الثالث 

المركز الخامس 
المركز الثامن 
المركز التاسع

محوراالبتكار

المركز الرابع

محور االلقاء

المركز الثاني
المركز الثالث

محور اشرحها

المركز األول
المركز الثاني 

المركز الخامس

محور الشعر

المركز الثالث

9.     تصنيف األبحاث أعضاء هيئة التدريس حسب التخصص من 2019-2017

فازت كلية العلوم بدرع التميز في الملتقي الطالبي التاسع.. 1
توجت كلية العلوم، بدرع أفضل كلية في األنشطة الطالبية لهذا العام الجامعي1439 -1440هـ. 2
ــوع . 3 ــا المجم ــع بعده ــي التاس ــي الطالب ــاور الملتق ــي بمح ــز االول ــن المراك ــدد م ــوم ع ــة العل ــدت كلي  حص

ــي ــاور الملتق ــاص بمح الخ
حصول الطالب احمد الصبحي، على لقب الطالب الكيميائي المثالي لكلية العلوم.. 4

تدشين نظام االرشفة االلكترونية لجميع وثائق ومتطلبات الجودة بالكلية.. 5
تصميم برنامج اكسيل لتحليل استبانات المقررات.. 6
تصميم برنامج لقياس مخرجات التعلم لجميع برامج الكلية.. 7
تصميــم نمــوذج لمراجعــة تقريــر المقــرر باللغــة العربيــة واالنجليزيــة وقــد تــم اعتمــاده مــن قبــل عمــادة . 8

الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بجامعــة الجــوف.
استكمال متطلبات الجودة بالكلية لتهيئة جامعة الجوف لالعتماد المؤسسي. 9
حصــول د. وائــل عبــد المجيــد عرفــة علــى المركــز األول فــي جائــزة الجامعــة للتميــز( فئــة أعضــاء هيئــة . 10

تدريــس -  رجــال )للعــام الجامعــي   1439-1440هـــ
 حصــول د. ناديــة علــي احمــد حســن الكنــزي علــى المركــز الثالــث فــي جائــزة الجامعــة للتميــز( فئــة أعضــاء . 11

هيئــة التدريس-نســاء ) للعام الجامعــي1439 -1440هـ
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- اعتماد برامج الدراسات العليا ألقسام الكلية.

ماجستير العلوم في الفيزياء. 1
ماجستير العلوم في الكيمياء . 2
ماجستير العلوم في الرياضيات . 3
ماجستير العلوم في االحياء الدقيقة . 4
ماجستير العلوم في علم النبات . 5
ماجستير العلوم في علم الحيوان . 6
 

- ترقية اعضاء هيئة التدريس الي درجة استاذ مشارك 

د. مساعد بن سعود سالمه الحميمص )تخصص الكيمياء الفيزيائية(. 1
د. عبد السالم بن عبد الهادي الخالدي )تخصص علم الحيوان(. 2
د. عمرو عبد النبي العيسوي )تخصص الكيمياء الغير عضوية(. 3
 

- ترقية المحاضرين الي درجة استاذ مساعد
 
د. بدر بن الفي الرويلي )تخصص اإلحصاء( من جامعة جالسكو ببريطانيا. 1

د. مشعل مفلح الزيد ) علم المواد و تكنولوجيا النانو( من جامعة والية شمال داكوتا. 2
د. مشاعل العتيبي )تخصص بيولوجيا الخلية واالنسجة والوراثة(، من جامعة الملك سعود . 3
د. اسماء العناد )تخصص كيمياء غير عضوية(، من جامعة مانشستر . 4
 

- حصول عدد من المعيدين على درجة الماجستير 

قسم الرياضيات 

1 .Wollongong Australia سلمان سعود نواف السعيد من جامعة
2 .Murray Satate سلمان مقبول الفهيقي من جامعة
أسماء منصور الوسم من جامعة القصيم . 3
حمدة طارش الشمري من جامعة الملك عبد العزيز . 4

قسم االحياء 

1 .Adelaide احمد عمار سعد اهلل المطيري من جامعة
2 .Emporia State ميعاد فهد غالب العنزي من جامعة

قسم الكيمياء

1 .Nottingham ابتسام خليل العلي من جامعة
2 .Newcastle أفكار قابل الشمري من جامعة

التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
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- ترقية عدد من االداريين واالداريات والفنين

ترقية ا. عدنان الربيعان للمرتبة الثامنة. 1
ترقية ا. ناصر المفرج للمرتبة الثامنه . 2
ترقية ا. عبداهلل صالح معقيل العلي للمرتبة السابعة. 3
ترقية ا. عبداهلل محمد حماد الشالل للمرتبة السابعة . 4
ترقية ا. عبداهلل العلي للمرتبة السابعة . 5
ترقية ا. نايف محمد مسلم الشمري للمرتبة السادسة . 6
ترقية أ. امل معزي القويعان للمرتبة السابعة . 7
ترقية ا. لطيفة سليمان نداء الزارع للمرتبة السابعة. 8
ترقية ا. تهاني محمود ضاري العتيبي للمرتبة السابعة. 9
ترقية ا. مرام زين راضي العنزي للمرتبة السابعة. 10
ترقية ا. هيفاء مثقال دغيم الشمري للمرتبة السابعة. 11
 

- تطوير المختبرات بالكلية وادخال عدد من االجهزة المعملية الجديدة

األجهزة الجديدة . 1
اعداد دليل المختبرات واالجهزة العلمية بكلية العلوم. 2

  الشؤون اإلدارية	 
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 نشجــــيع الشفـــــــــــــــــافية	 

 نحافظ على مـواردنا الحيوية	 

 نتفــــاعل مع الجــــــــــــــميع 	 

 نتحمل المسؤولية في حياتنا	 

وطن
طموح

حكومته فاعلة

مواطنه مسؤول
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  ننتهج الشفافية	 

حكومته فاعلة

وطن طموح 

تحرص كلية العلوم على العمل وفق معايير الشفافية باالستناد الى مؤشرات قياس األداء 
ومدى نجاح منسوبي الكلية في تنفيذ المهام الموكلة لهم. 

- نتائج استبيان رضا طاب كلية العلوم عن جودة خدمات االرشاد األكاديمي والمهني والنفسي 

أواًل: اإلرشاد األكاديمي   

3	

3.2	

3.4	

3.6	

3.8	

4	

4.2	

4.4	

	تساعدك	وحدة	
اإلرشاد	بالكلية	في	
تعريفك	باملرشد	

األكاديمي	في	بداية	
الفصل	الدراسي	في	
حال	عدم	تعرفك	

عليه	

	يوضح	املرشد	
األكاديمي	الصلة	
بني	املقررات	

الدراسيٌة	وتفاصيل	
الخطة	الدراسية	

للبرنامج	

ساعدني	املرشد	
األكاديمي	في	

عمليات	التسجيل	
والحذف	واإلضافة	

أثناء	عملية	
التسجيل	في	بداية	
الفصل	الدراسي	بما	
يتوافق	مع	املعدل	

التراكمي.	

يسهل	التواصل	
بينك	وبني	مرشدك	

األكاديمي	

تواظب	على	زيارة	
مرشدك	األكاديمي	
أكثر	من	مرة	خالل	
الفصل	الدراسي	

تٌواجد	املرشد	
األكاديمي	خالل	
الساعات	املكتبية	
املخصصة	لإلرشاد	

األكاديمي	

	يتابع	املرشد	
األكاديمي	تقدمي	
الدراسي	أثناء	
الفصل	الدراسي	

يشجعني	املرشد	
األكاديمي	على	

تطوير	مهاراتي	في	
مجال	تخصصي	

يسهل	الوصول	إلى	
خدمات	اإلرشاد	

األكاديمي	

أشعر	بالرضا	بشكل	
عام	عن	مستوى	
جودة	اإلرشاد	
األكاديمي	
بالجامعة		

استبيان قياس رضا طلاب كلية العلوم عن جودة خدمات الإرشاد 
 الأكاديمي  
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3.2	

3.3	

3.4	

3.5	

3.6	

3.7	

3.8	

3.9	

4	

4.1	

4.2	

يساعد	املرشد	األكاديمي	الطالب	في	
التعرف	على	املشكالت	النفسية	التي	قد	

تواجهه	

األمور	الشخصية	للطالب	التي	يتم	
مناقشتها	مع	املرشد	تكون	سرية		

	الحاالت	التي	تحتاج	إلى	عالج	نفسي	
يتم	تحويلها	إلى	املختص	وتحاط	بسرية	

تامة	

يسهل	الوصول	إلى	خدمات	اإلرشاد	
النفسي	

يثق	الطالب	في	املرشد	وتوجيهاته	 أشعر	بالرضا	بشكل	عام	عن	مستوى	
جودة	اإلرشاد	النفسي	بالجامعة	

3.3	

3.35	

3.4	

3.45	

3.5	

3.55	

3.6	

3.65	

يساعدني	املرشد	في	التعرف	على	املجاالت	املهنية	
وفرص	واماكن	التوظيف	املتاحة	لخريج	البرنامج	

ومزايا	ومهام	كل	وظيفة	

يوضح	املرشد	املهارات	التي	يجب	أن	يكتسبها	
الطالب	وتتوافق	مع	احتياجات	سوق	العمل	

	يسهل	الوصول	إلى	خدمات	اإلرشاد	املهني	 أشعر	بالرضا	بشكل	عام	عن	مستوى	جودة	اإلرشاد	
املهني	بالجامعة	

استبيان	قياس	رضا	طالب	كلية	العلوم	عن	جودة	خدمات	اإلرشاد	املهني		 ثانيًا: اإلرشاد المهني

ثالثًا:اإلرشاد النفسي
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- نتائج استطاع آراء طاب الكلية على تقييم المقررات الدراسية للعام الجامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

Fourth Theme:
Overall 
Evaluation

4.36
4.325
4.33
4.375

4.34

Third Theme:
Evaluation of 
the course

4.33
4.3695
4.305
4.365

4.34

Second Theme:
What happened 
during the course 
)progression(

4.3
4.3725
4.32
4.3475

4.34

First theme:
The beginning 
of the course

4.31
4.269
4.335
4.32

4.30

االقسام

الفيزياء
الكيمياء

االحياء
الرياضيات

االجمالي
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- متوســط نســب تحقــق مخرجــات التعلــم لجميــع برامــج كليــة العلــوم 
للعــام الجامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ 

Summary Analysis of Assessment  Results of All Program Learning 
Outcomes for each Domain for 1st &2nd   semester 1439/1440H

NQF Learning
Domains

1. Knowledge Domains
2. Cognitive Skills Domains
3. Interpersonal Skills & Responsibility 

Domains
4. Communication, Information 

Technology, Numerical Domains
5. Psychomotor Domains

 Average
achievement % 

73.67
68.13
83.44

82.79

69.87
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مؤشرات قياس األداء

 رمز المؤشر

S1-1

S2-1

S3-1

S3-2

S3-3

S3-4

S4-1

S4-2

S4-3

S4-4

S4-5

S4-6

S4-7

S5-1

S5-2

S5-3

S6-1

S6-2

S6-3

S 7-1

S7-2 

S 7-3

S 8-1

 مستوى األداء 

4.1

3.97

3.89

100%

NA

NA

16:1

4.34

% 79.6

84.6%

47.75%

NA

29%

151:1

NA

3.99

3.39

NA

3.66

NA

3.46

3.96

NA

 المؤشر

مدى معرفة أصحاب العاقة لنّص الرسالة واألهداف 

تقويــم أصحــاب المصلحــة لدليــل اللوائــح، بمــا فــي ذلــك الهيــكل اإلداري ومســؤوليات العمــل 
واللوائــح المتعلقــة بالطلبــة ونحــو ذلــك 

تقويم الطاب الكلي لجودة تجربتهم التعليمية 

م الطاب جودتها خال السنة  نسبة المقررات التي قوَّ

ــة  ــل المؤسس ــن داخ ــن م ــِل متخصصي ــن ِقَب ــتقلة م ــة مس ــى مصادق ــي تتبن ــج الت ــبة البرام نس
ــية ــنة الدراس ــال الس ــاب خ ــي للط ــل العلم ــم التحصي ــر تقوي ــة لمعايي التعليمي

نســبة البرامــج التــي تتبنــى مصادقــة مســتقلة لمعاييــر تقويــم التحصيــل العلمــي للطــاب مــن 
ِقَبــِل متخصصيــن مــن خــارج المؤسســة التعليميــة خــال الســنة الدراســية

نسبة عدد الطاب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس 

تقدير الطاب العام لجودة المقررات التي يدرسونها

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهات دكتوراه معتمدة

معدالت استبقاء الطاب:
عدد الطاب المستجدين الذين يكملون السنة األولى بنجاح

معدالت التخرج لطاب البكالريوس:

معدالت تخرج طاب الدراسا العليا من خريجي البرنامج:

ــد:  ــهر وق ــتة أش ــم س ــى تخرجه ــى عل ــن مض ــوس الذي ــج البكالوري ــن برام ــن م ــبة الخريجي نس
ــتهم ــوا دراس ــة أو يتابع ــن وظيف ــوا ع ــم يبحث ــرى، ل ــية أخ ــج دراس ــي برام ــجلوا ف ــوا، س توظف

نسبة عدد الطاب للكادر اإلداري

لتقديــم  المخصصــة  الطــاب(  ومكافــآت  الســكن  )بخــاف  التشــغيلية  الميزانيــة  نســبة 
الطابيــة الخدمــات 

تقويم الطاب لإلرشاد األكاديمي والمهني

تقويم المستفيدين لمركز مصادر التعلم )المكتبة وغيرها(

عــدد االشــتراكات فــي المطبوعــات والمجــات العلميــة علــى شــبكة اإلنترنــت بالنســبة لعــدد 
البرامــج المطروحــة

تقويم المستفيدين للمكتبة الرقمية

اإلنفاق السنوي على ميزانية تقنية المعلومات

تقويم المستفيدين من خدمات تقنية المعلومات

تقويم المستفيدين للمرافق والتجهيزات )المعدات( 

إجمالي اإلنفاق التشغيلي لكل طالب )بخاف تكاليف السكن ومكافآت الطاب(
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المؤشر

العــام المنصــرم  الذيــن تركــوا العمــل فــي الجامعــة فــي  التدريــس  نســبة أعضــاء هيئــة 
التقاعــد بســن  التتعلــق  ألســباب 

نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير المهني في العام الماضي

عــدد األبحــاث المنشــورة فــي مجــات محكمــة فــي العــام الماضــي لــكل عضــو هيئــة تدريــس 
)بــدوام كامــل أومــا يعادلــه(

ــه فــي  عــدد مــرات االقتبــاس مــن بحــوث كل عضــو هيئــة تدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادل
ــة ــة محكم ــات علمي مج

نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس )بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه( الذيــن لديهــم بحــث واحــد علــى 
األقــل محكــم ومنشــور خــال العــام المنصــرم

العــام  خــال  األكاديميــة  المؤتمــرات  فــي  تقديمهــا  تــم  التــي  التقاريــر  أو  البحــوث  عــدد 
يعادلــه( مــا  أو  كامــل  )بــدوام  تدريــس  هيئــة  عضــو  لــكل  المنصــرم 

دخــل البحــوث مــن مصــادر خارجيــة فــي العــام الماضــي بالنســبة لعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
)بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه(

نسبة التمويل التشغيلي الكلي المصروف على األبحاث

نســبة منســوبي المؤسســة التعليميــة )أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم بــدوام كامــل أو 
مــا يعادلــه( المســاهمين فــي أنشــطة خدمــة المجتمــع

عدد البرامج التعليمية المقدمة للمجتمع ونسبتها الى عدد األقسام.

رمز المؤشر

S9-1

S9-2

S10-1

S10-2

S10-3

S10-4

S10-5

S10-6

S11-1

S12-1

مستوى األداء 

2.54%

100%

47.75

275.75

30.65%

0.09

NA

NA

13.4%

100%
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 نحافظ على مواردنا الحيوية	 

نظمــت كليــة العلــوم ورشــة عمــل بعنــوان » الطاقــة 
مديــر  معالــي  برعايــة  وتحديــات«  افــاق  المتجــددة: 
الجامعــة و مشــاركة رئيــس غرفــة الطاقــة المتجــددة 
معالــي الدكتــور عبــد الرحمــن آل إبراهيــم و مجموعــة 
مــن الخبــراء ومختصــون فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، 
حيــث ناقشــوا العديــد مــن المحــاور مــن ابرزهــا تحليــة 
الطاقــة  الشمســية،  الطاقــة  باســتخدام  الميــاه 
الطاقــة  مــوارد  اهــم  مــن  الريــاح  طاقــة  و  الشمســية 
المتجــددة، ودور الجامعــة فــي هــذا المجــال، ضمــن خطــة 
الجامعــة للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2٠٣٠ 
ــة  ــددة بالمملك ــة المتج ــة الطاق ــوف عاصم ــار الج باعتب

الســعودية. العربيــة 

حكومته فاعله

وطن طموح 
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حكومته فاعله

وطن طموح 

 نتفاعل مع الجميع	 

- عضويــة أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة فــي لجــان تابعــة إلمــارة منطقــة 
الجــوف 

رئيس لجنة أصدقاء البيئة )د. عبد اهلل مرزوق حسين الهاجوج(. 1
عضو بمجلس التنمية السياحية )د. هيفاء عبد العزيز ساكت الهذلول(. 2
عضو المجالس البلدية )د. هيفاء عبد العزيز ساكت الهذلول(. 3

- عضويــة عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة التابعــة لــوزارة العمــل 
الجــوف   بمنطقــة 

حســين . 1 مــرزوق  اهلل  عبــد  )د.  الجــوف  بمنطقــة  خضــراء  ارضنــا  جمعيــة  عضــو 
الهاجــوج(

- عضويــة عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة بمركــز الملــك عبــد العزيــز 
للحــوار الوطنــي بالريــاض 

عضو مركز الحوار الوطني )د. امينه إبراهيم المران(. 1
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- المساهمة في إعداد الدراسات الفنية والمناقصات لمختبرات الجامعة.

- إعــداد الدراســة الفنيــة لمناقصــة مختبــرات الفيزيــاء للســنة االولــى المشــتركة 
بســكاكا والقريــات، برئاســة عميــد الكليــة د. زيــاد عــوض الرويلــي وعضويــة بعضويــة 
كا مــن د. رضــا العجمــي -د. محمــد اميــن -د. حســن شــكري -د. محمــد فتحــي -د. 

وائــل ســعد -د. حــازم محمــد علــي، وذلــك حســب المعاملــة ٤56١٤/٤٠/٣.

بســكاكا  العلــوم  بكليــة  الكيميــاء  قســم  لمناقصــة  الفنيــة  الدراســة  إعــداد   -
ــى  ــنة االول ــات والس ــوم واآلداب بالقري ــة العل ــل وكلي ــوم واآلداب بطبرج ــة العل وكلي
د.مســاعد  الكليــة  عميــد  برئاســة  والقريــات،  وطبرجــل  بســكاكا  المشــتركة 
ــي  ــم بيوم ــي -د. ابراهي ــد عل ــازم محم ــن د. ح ــة كا م ــة بعضوي ــص وعضوي الحميم
-د. محمــد رمضــان-د. اســماعيل محمــد احمــد -د. محمــد يســرى -د. ياســر ابوبكــر، 

١٠٤٣86/٣٩/٣ المعاملــة  حســب  وذلــك 

- إعــداد الدراســة الفنيــة لمناقصــة قســم الفيزيــاء بكليــة العلــوم بســكاكا وكليــة 
ــة  ــد الكلي ــة عمي ــات، برئاس ــوم واآلداب بالقري ــة العل ــل وكلي ــوم واآلداب بطبرج العل
د.مســاعد الحميمــص وعضويــة بعضويــة كا مــن د. رضــا العجمــي -د. محمــد اميــن 
- د. حســن شــكري -د. محمــد فتحــي -د. وائــل ســعد -د. حــازم محمــد علــي، وذلــك 

حســب المعاملــة ٣8٩٠٩/٤٠/٣
 

 حضــور أعضــاء هيئــة التدريــس العديــد مــن المؤتمــرات و الملتقيــات العلميــة 	 
مــا بيــن لجنــة تنظيميــة وورقــة بحثيــة وملصــق علمــي. 



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 9 42

- مشــاركة عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة فــي تحكيــم عديــد مــن رســائل الماجســتير 
والدكتــوراه فــي جامعــات محليــة وعالميــة 

د. موسي عثمان قرموش . 1
ا.د محمود محمد كامل أبوبكر. 2
ا.د عبد العزيز نايل . 3
د. اسامة احمد مهلل حسانين. 4
د. أحمد محمد أحمد أحمد. 5

 
- مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس كليــة العلــوم فــي برنامــج االرشــاد المبكــر لطــاب الصــف الثالث 

الثانــوي بالتعليــم العــام بمنطقــة الجوف 

- تنفيذ دورة تدريب لكلية التقنية للطالبات من قبل أحد أعضاء كلية العلوم

- شــارك العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الملتقيــات العلميــة والثقافيــة داخــل وخــارج 
جامعــة الجــوف )الملتقــى الســنوي الســادس للبحــث العلمــي والنشــر، برنامــج مهــارات البحــث 

العلمــي الثانــي والعديــد مــن أنشــطة عمــادة شــؤون الطــاب(.

- المشــاركة بكتابــة مقــاالت فــي صحيفة جــوف الجامعــة، لموضوعــات علمية ومقاالت بمناســبات 
وطنيــة وغيرها

- تنظيم برامج استقبال لطاب المدارس للتعريف بأقسام الكلية ومختبراتها 

مدرسة أسبار األهلية بنين. 1
طالب من مدارس القريات وطبرجل. 2
وفد زيارة الطالبات المتفوقات على مستوي المملكة العربية السعودية. 3
وفد زيارة طالبات مدارس القمم الدولية. 4

-تكليف وتعيين عدد من كوارد الكلية بمناصب إدارية عليا 

ا.د نجم بن مسفر الحصيني                               وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. 1
د. أسامة بن حسن إبراهيم عارف                   وكيل الجامعة للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي. 2
د. أسماء بنت سليمان المويشير                 وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات . 3
د. عبد السالم بن عبد الهادي الخالدي          عميد عمادة البحث العلمي. 4
د. محمد بن ضحوي العنزي                               عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين . 5
د. ناصر بن فهد طويل العتيبي                         عميد عمادة القبول والتسجيل. 6
د. زياد بن عوض عاقل الرويلي                          عميد عمادة السنة األولي المشتركة. 7
د. سالم بنت سالم الشراري                             وكيلة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية.. 8
د. دالل بنت عوض عاقل الرويلي                      وكيلة عميد كلية الصيدلة. 9
د. إبراهيم بن حوتان السهيمي                        مدير المعمل المركزي. 10
د. عبد اهلل مرزوق حسين الهاجوج                 مشرًف وحدة حماية البيئة من التلوث. 11

د. حازم محمد علي مهران                                مشرف وحدة المعامل و المختبرات. 12
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ــوكاالت  ــدى ال ــل اإلداري ل ــا للعم ــا أو كلي ــون جزئي ــة مفرغ ــن الكلي ــس م ــة التدري ــاء هيئ - أعض
ــم: ــادات وه والعم

أ.د. أحمد حسن غراب مفرغ جزئيا للعمل في معهد البحوث والدراسات االستشارية.. 1

ا.د خالد فاروق مفرغ جزئيا للعمل االداري في عمادة البحث العلمي.. 2

د. شــيماء محمــد نبيــل مفــرغ جزئيــا للعمــل فــي مكتــب ســعادة عميــدة مجّمــع كليــات البنــات . 3
بســكاكا

للقيــام . 4 األقســام  مختلــف  مــن  التدريــس  هيئــة  بأعضــاء  التحضيريــة  الســنة  عمــادة  تزويــد 
التعليميــة” العمليــة  وانتظــام  العجــز  وســد  بالتدريــس 

- عضوية أعضاء هيئة التدريس بالكلية في اللجان التابعة لجامعة الجوف 

اللجنــة الدائمــة لمتابعــة الخطــط االســتراتيجية للكليــات و العمــادات بالجامعــة ) د. عبــداهلل . 1
مــرزوق الهاجــوج(

اللجنــة الدائمــة للنشــر علمــي ومكافــآت التميــز )د. إبراهيــم حوتــان الســهيمي- د. عبــد العظيــم . 2
معبــد - د. نعمــي عبــد المعيــن الثبيتــي (

اللجنة فرعية لدراسة طلبات الساعات الزائدة )إبراهيم بيومي عبد الفريض(. 3

ــا . 4 ــة )فيم ــؤون التعليمي ــة للش ــة الجامع ــتراتيجية لوكال ــة االس ــذ الخط ــى تنفي ــراف عل ــة االش لجن
ــز  يخــص المختبــرات( )د. حــازم محمــد مهــران - د. إبراهيــم بيومــي عبــد الفريــض - ا.د عبــد العزي

نايــل(

اللجنة الدائمة للكراسي العلمية في الجامعة )ا.د احمد حسن الغراب(. 5

اللجنة الدائمة للمعامل و األجهزة و المختبرات و المواد التعليمية ) د. حازم محمد مهران(. 6

لجنة خطط برامج الدراسات العليا )ا. د عبد العزيز احمد نايل(. 7

ــن . 8 ــد المعي ــي عب ــات ) د. نعم ــؤون الطالب ــة لش ــة الجامع ــتراتيجية الوكال ــة االس ــداد الخط ــة اع لجن
ــل( ــد نبي ــيماء محم ــي - د. ش الثبيت

ــد . 9 ــي عب ــات )د. نعم ــؤون الطالب ــة لش ــة الجامع ــتراتيجية لوكال ــة االس ــذ الخط ــة تنفي ــة متابع لجن
ــل( ــد نبي ــيماء محم ــن - د. ش ــي حس ــد عل ــة احم ــي - د. نادي ــن الثبيت المعي
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حصــول الطالبــة منيــرة مطيلــق الشــراري علــى المركــز الثانــي فــي جائــزة الجامعــة للتميــز )فئــة . 1
1439-1440هـــ.  الجامعــي  للعــام  الطالبــات( 

ــات . 2 ــل الطالب ــة وتمثي ــى للجانع ــارى الطالب ــس االستش ــى المجل ــان ف ــمية الدرع ــة س ــاركة الطالب مش
أثنــاء زيــارة وفــد المركــز الوطنــى للتقويــم واألعتمــاد األكاديمــى لحصــول الجامعــة علــى االعتمــاد 

المؤسســى.
ــة . 3 ــز )فئ ــة للتمي ــزة الجامع ــي جائ ــث ف ــز الثال ــى المرك ــيدي عل ــد اهلل الرش ــعود عب ــب س ــول الطال حص

ــي 1439-1440هـــ. ــام الجامع ــالب( للع الط
ــتوي . 4 ــى مس ــة عل ــاركات الرياضي ــن المش ــد م ــي العدي ــوف ف ــة الج ــوم جامع ــة العل ــالب كلي ــل ط تمثي

الجامعــات الســعودية. 
ــي . 5 ــي الحاصليــن علــى مرتبــة شــرف االول تخــرج 14  ،  29 مــن طــالب الكليــة للفصــل الدراســي األول والثان

والثانيــة للعــام الجامعــي 1439-1440هـــ، وهــم 

 نتحمل المسؤولية في حياتنا 	 

خريجى الفصل الدراسي األول

مواطنه مسؤول

وطن طموح 

القسم

الكيمياء
الكيمياء
الكيمياء
الكيمياء
الكيمياء
الكيمياء
الكيمياء
الكيمياء
الكيمياء
الكيمياء

األحياء

الرياضيات
الرياضيات
الرياضيات

اسم الطالب/ة

عبد العزيز صالح عبداهلل الجارد
اسيل عماد عبدالكريم عبدالهادي

المها ناصر محمد القبيسي
هدى محمد حامد الفشتكي
دعاء سليمان حمدان الزارع

هديل زياد ونيس الربيع
نسرين اجود حامد الفشتكي
اسماء صالح العاصي الرويلي

لينه عبدالهادي علي الزارع
احمد عبدالرزاق منصور الصبحي

عبدالعزيز حمد سعود الشمري

حال عبدالحكيم الكناوي
احمد حمزه محمد العمري

احمد مياح فهد الشمري

مرتبة الشرف )االولي - الثانية(

مرتبة الشرف الثانية
مرتبة الشرف الثانية
مرتبة الشرف الثانية
مرتبة الشرف الثانية
مرتبة الشرف الثانية
مرتبة الشرف الثانية
مرتبة الشرف الثانية
مرتبة الشرف الثانية
مرتبة الشرف الثانية
مرتبة الشرف الثانية

مرتبة الشرف الثانية

مرتبة الشرف األولى
مرتبة الشرف األولى
مرتبة الشرف الثانية

المعدل

4.65
4.82
4.64
4.56
4.54
4.51
4.50

4.48
4.46
4.32

4.39

4.89
4.77
4.56
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 خريجى وخريجات الفصل الدراسي الثانى	 

القسم

كيمياء
كيمياء
كيمياء
كيمياء
كيمياء
كيمياء
كيمياء
كيمياء

فيزياء
فيزياء
فيزياء
فيزياء
فيزياء

أحياء
أحياء
أحياء
أحياء
أحياء
أحياء
أحياء
أحياء
أحياء

رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات

اسم الطالب/ة

عفاف بنت منور بن معاشي الرويلي
روان بنت حمدان بن مسلم الشمري
رهف بنت عبدالرزاق بن صالح الجوفي

أبية بنت عبدالهادي بن عبداللطيف الخليف
وفاء بنت سعد بن عريدان العنزي

سعود بن عبداهلل بن منسي الرشيدي
االء خالد جابر حسين

سعداء بنت سعد بن عريدان العنزي

نجيبه بنت سعود بن احمد القبيسي
منيره بنت مطيلق بن سامح الشراري

أفنان بنت مريح بن مياح الرويلي
شوق بنت هليل بن رجاء الشمري
شوق بنت محمد بن عنان الرويلي

آيات بنت محمد بن فنخور العنزي
الريم بنت فالج بن حليت الرويلي

نعيمه بنت صالح بن صالح الفالح
شذى بنت فهيد بن طعم اهلل الدرباس
سلوى بنت عبدالعزيز بن سعود الجعيد

ارياف بنت عيد بن حمد الرويلي
روان بنت سمران بن فياض الرويلي
وصال بنت نوفل بن عطاء السبيله

آمنه بنت سليمان بن عبدالكريم المفرج

لمى بنت شجاع بن عواد الجوفي
احمد بن نداء بن جزاع الشمري

شهد بنت غربي بن رشيد الرويلي
عبد اهلل بن خالد بن فهد أبوهالل

عبد المجيد بن عايد بن غنيمان الرشيدي
ابتهال بنت حبيب بن حمزه النخلي

بشرى بنت احمد بن يوسف العقالء

مرتبة الشرف )االولي - الثانية(

مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف ثانية
مرتية شرف ثانية
مرتية شرف ثانية

مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف ثانية
مرتية شرف ثانية
مرتبة شرف ثانية

مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف ثانية
مرتية شرف ثانية
مرتية شرف ثانية

مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف أولى
مرتية شرف ثانية
مرتية شرف ثانية
مرتية شرف ثانية

المعدل

4٫99
4٫93
4٫9

4٫89
4٫83
4٫66
4٫54
4٫26

4٫99
4٫98
4٫66
4٫6

4٫39

4٫96
4٫96
4٫93
4٫89
4٫82
4٫77
4٫73
4٫62
4٫51

4٫98
4٫85
4٫81

4٫77
4٫69
4٫69
4٫61
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نبذة عن الكــــــــــلية
األقسام االكـاديمية 
وحدات ولجان الكلية
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الرؤية 

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

الرسالة 

تقديــم برامــج أكاديميــة وبحثيــة متميــزة فــي العلــوم األساســية وتطبيقاتهــا عبــر 
ــد المجتمــع بالمعــارف و الكفــاءات  ببيئــة محفــزة للبحــث العلمــي و اإلبــداع لتزوي

العلميــة التــي تلبــي متطلبــات التنميــة.

األهداف

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

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

الدراســات . 3 البحثيــة بتجهيــز مختبــرات متطــورة لدعــم  تعزيــز االمكانيــات 
واالبحــاث العلميــة التطبيقيــة المختلفــة التــي تمكــن الكليــة مــن المســاهمة 

ــع. ــة المجتم ــة وتنمي ــي خدم ف
تطوير أداء الكادر االداري والفني لدعم العملية التعليمية والبحثية. . 4
للطالــب . 5 العلميــة  المفاهيــم  وربــط  التعليميــة  الثقافــة  مصــادر  تنويــع 

المحيطــة. والبيئــة  المجتمــع  بمشــاكل 
ــر . 6 ــا للمعايي ــية وفق ــوم االساس ــي العل ــية ف ــج الدراس ــط والبرام ــث الخط تحدي

ــة. ــة المتبع العالمي
تطويــر العمــل األكاديمــي والبحثــي مــن خــالل االبتعــاث أو عقــد الشــراكات مــع . 7

الجامعــات والقطاعــات المحليــة والعالميــة.
استحداث برامج دراسات عليا في مختلف التخصصات بالكلية.. 8
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النشأة

تعــد كليــة العلــوم مــن أقــدم كليــات جامعــة الجــوف، فقــد صــدرت 
موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين رئيــس مجلــس الــوزراء - رئيــس 
مجلــس التعليــم العالي يحفظــه اهلل بالتوجيــه الكريم رقــم )7/ب/20579 
( الصــادر بتاريــخ 1423/6/3 هـــ ، علــى مــا رفعــه مجلــس التعليــم العالــي 
بجلســته المعقــودة 1423/3/23 هـــ بالموافقــة علــى إنشــاء كليــة العلــوم 
وافــق  كمــا   ، ســعود  الملــك  لجامعــة  التابعــة  الجــوف  منطقــة  فــي 
ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــته الخامس ــعود بجلس ــك س ــة المل ــس جامع مجل
ــة  ــة بالكلي ــدأت الدراس ــة ، وب ــية للكلي ــة الدراس ــى الخط 1423/12/25هـــ عل

ــي 1424 /1425 هـــ. ــام الجامع ــن الع ــي األول م ــل الدراس ــي الفص ف

بــدأت الدراســة بالكليــة فــي أربعــة تخصصــات: الرياضيــات، الفيزيــاء، علــوم 
الحاســب والمعلومــات، علــوم المختبــرات الطبيــة، فقــد كانــت كليــة 
العلــوم النــواة التــي قامــت عليهــا جامعــة الجــوف. وقــد تــم تحويل قســم 
علــوم المختبــرات الطبيــة إلــى كليــة للعلــوم الطبيــة التطبيقيــة وكذلــك 
إلــى كليــة لعلــوم  تــم تحويــل قســم علــوم الحاســب والمعلومــات 
الحاســب والمعلومــات، ورغبــة مــن القائميــن علــى الكليــة فــي اســتحداث 
أقســام جديــدة بهــا فقــد وافــق المقــام الســامي علــى اســتحداث أقســام 

الكيميــاء واألحيــاء والبيئــة بالكليــة.
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المقدمة 

شــهدت كليــة العلــوم هــذا العــام تطــورا ملحوظــا علــى جميــع المســتويات، فقــد تــم اعتمــاد برامــج 
الدراســات العليــا لمنــح ماجســتير العلــوم فــي الكيميــاء - الفيزيــاء- الرياضيــات - النبــات - الحيــوان 
واألحيــاء الدقيقــة، وبذلــك تضــم الكليــة أربعــة برامــج لدرجــة البكالوريــوس، وســتة برامــج لدرجــة 

الماجســتير.

ــة  ــت كلي ــة، توج ــة والبحثي ــاالت االكاديمي ــتي المج ــي ش ــازات ف ــال باإلنج ــا حاف ــام عام ــذا الع ــد كان ه لق
ــة  ــو هيئ ــول 38 عض ــك بحص ــر وذل ــودة النش ــي وج ــث العلم ــي البح ــزة ف ــة المتمي ــب الكلي ــوم بلق العل
تدريــس علــى جائــزة التميــز البحثــي وجــودة النشــر بواقــع 61 بحثــا مــن األبحــاث المنشــورة بمجــالت 

عالميــة ذات معامــل تأثيــر. 

حصــدت الكليــة علــى العديــد مــن جوائــز التميــز التــي تمنحهــا جامعــة الجــوف منهــا المركــز األول لجائــزة 
التميــز )فئــة أعضــاء هيئــة التدريــس -رجــال( والمركــز الثالــث لنفــس الجائــزة )أعضــاء هيئــة التدريــس 
-نســاء (. وقــد تميــز طــالب وطالبــات الكليــة بالفــوز بجائــزة الجامعــة للتميــز )المركــز الثانــي فئــة 

طالبــات( ) المركــز الثالــث –فئــة طــالب ( للعــام الجامعــي 1439 - 1440 هـــ.

وقــد فــازت الكليــة بــدرع التميــز بالملتقــي الطالبــي التاســع بحصــول طالبهــا علــى 14 مركــز مــن المراكــز 
االولــي فــي المحــاور المختلفــة للملتقــي.

كمــا شــاركت الكليــة فــي العديــد مــن المســابقات الرياضيــة وحصــل طالبهــا علــى العديــد مــن المراكــز 
األولــى فــي المنافســات، حيــث توجــت كليــة العلــوم هــذا العــام بــدرع أفضــل كليــة فــي األنشــطة الطالبية
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وفــي مجــال خدمــة المجتمــع عقــدت كليــة العلــوم ورشــة عمــل للطاقــة المتجــددة  بعنــوان الطاقــة 
المتجــددة: افــاق وتحديــات و قــد قــدم أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة عــددا مــن المحاضــرات العلميــة 
ــة وورش  ــدورات التدريبي ــي ال ــاركة ف ــك المش ــوف، وكذل ــة الج ــة بمنطق ــة والثقافي ــات العلمي بالملتقي
العمــل بالعمــادات ومراكــز الجامعــة منهــا مركــز تنميــة المهــارات بالجامعــة وعمــادة شــؤون طــالب 
ــة  ــة والبحثي ــاالت العلمي ــي المق ــة ال ــذا باإلضاف ــة، ه ــة التقني ــات وكلي ــؤون الطالب ــة لش ــة الجامع ووكال
ــة  ــة لخدم ــة وبحثي ــات علمي ــاول موضوع ــي تتن ــة الت ــوف الجامع ــة ج ــس بصحيف ــة التدري ــاء هيئ ألعض

ــع. المجتم

و كذلــك عضويــة عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة فــي لجــان تابعــة إلمــارة منطقــة الجــوف و 
وزارة العمــل بمنطقــة الجــوف، لالســتفادة مــن خبراتهــم العلميــة و البحثيــة فــي المجــاالت المختلفــة.

كمــا ســاهمت وحــدات الكليــة ولجانهــا فــي تحقيــق االهــداف االســتراتيجية لكليــة العلــوم فــي عامهــا 
ــتراتيجية  ــة االس ــداف الخط ــع اه ــم م ــا تتوائ ــة بم ــة للكلي ــة التنفيذي ــر االول للخط ــاد التقري األول، واعتم

لجامعــة الجــوف.  

ــز  ــة مراك ــدات الكلي ــام ووح ــون أقس ــعى أن تك ــل نس ــد ب ــذا الح ــد ه ــتقبلية عن ــا المس ــف تطلعاتن وال تق
متميــزة للبحــث العلمــي الــذي يســاهم فــي التقــدم العلمــي والتقنــي واالقتصــادي للمملكــة باإلضافــة 
إلــى نشــر العلــم والمعرفــة مــن خــالل تدريــس العلــوم األساســية ضمــن تخصصــات الكلية للمســاهمة 

فــي بنــاء مجتمــع العلــم والمعرفــة.
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على طريق تنمية 
الوطن سائــــرون

كلية العلوم
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ــس  ــان والمجال ــن اللج ــد م ــكيل العدي ــوم تش ــة العل ــهدت كلي ش
التــي تهــدف إلــى تحســين وتفعيــل المشــاركة بيــن الكليــة والجهــات 
ذات العالقــة وكذلــك تفعيــل العالقــة والمشــاركة الطالبيــة ومــن 

هــذه المجالــس واللجــان:

- المجلس االستشاري للكلية:

ــراكة  ــاد ش ــة وايج ــق العالق ــى توثي ــاري إل ــس االستش ــدف المجل يه
فــي  الكليــة  تطلعــات  ويحقــق  المحلــي  والمجتمــع  الكليــة  بيــن 

االســتفادة مــن الخبــرة والــرأي فــي مجــاالت تخصــص الكليــة.

- تشكيل المجلس االستشاري لكلية العلوم :  

العلميــة  القيــادات  مــن  عــدداً  االستشــاري  المجلــس  يضــم 
الكليــة  بأقســام  العالقــة  ذات  واألكاديميــة 

د.مساعد بن سعود الحميمص                             عميد الكلية )رئيسا(.. 1
د.سعود ليلي الرويلي                                                 عضو مجلس الشورى )عضوا(.. 2
أ.د.عبدالرحمن بن لبيد المالكي     عميد كلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز )عضوا(.. 3
د.ماجد عايد الرويلي                                                مدير ادارة األدلة الجنائية بالجوف )عضوا(.. 4
م. حمد الرشيدي                                    الرئيس التنفيذي لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات)عضوا(.. 5
د.موسى بن عثمان قرموش                                   رئيس قسم األحياء )عضوا(.. 6
د.ابرهيم بن حوتان السهيمي                                  رئيس قسم الكيمياء )عضوا(.. 7
د.عبداهلل بن مرزوق الهاجوج                                    رئيس قسم الفيزياء )عضوا(.. 8
د.سمير المحمدي نصار                                            مشرف قسم الرياضيات )عضوا(.. 9

١- المجالس االستشارية ووحدات ولجان الكلية:
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أبرز إنجازات المجلس االستشاري 

تقديم مقترحات تخدم مستقبل الكلية وتطورها. . 1
تطوير البرامج التعليمية والمناهج وفق متطلبات سوق العمل. . 2
الموافقة واإلشراف على تطبيق الخطة االستراتيجية للكلية. . 3
الموافقة على برامج الماجستير بالكلية.. 4

توصيات المجلس االستشاري 

عمل اتفاقيات تعاون مع الجهات المتخصصة في مجال تخصص الكلية في القطاع الخاص.. 1
تطوير برنامج التدريب الميداني لطالب الكلية بالقطاعات الحكومية والخاصة.    . 2
استحداث اليات عمل جديدة لتطوير العالقة بين كلية العلوم والمجتمع.   . 3
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- المجلس االستشاري الطابي للكلية:

يهــدف المجلــس إلــى التواصــل بيــن إدارة الكليــة وطالبهــا بمــا يعين 
على حســن ســير العمليــة األكاديميــة والتربويــة والخدميــة بالكلية، 
واالســتماع لوجهــات نظــر الطــالب حيــال مــا يقــدم لهــم فــي الكليــة 
مــن أنشــطة أكاديميــة وال صفيــة. باإلضافــة إلــى التعــاون لجعــل 
الكليــة المــكان األمثــل لتلقــي المعــارف والبيئــة الخصبــة للتشــرب 
بالمثــل واألخــالق والتعــارف والتآلــف بيــن جميــع منســوبيها، كذلــك 
تقديــم المشــورة لعميــد الكليــة فــي المجــاالت التــي تهــم الطــالب. 

- تشكيل المجلس االستشاري الطابي  

 أسامة بن صالح بن دخيل العلي. 1
تركي عبد الكريم المقبل. 2
نضال بن سليمان الدريويش. 3
أحمد بن حمزة محمد العمري. 4
هاني بن حامد عايد الشراري. 5

 األحياء
الكيمياء

الفيزياء
الرياضيات

األحياء

 الوصف
الوصف
الوصف
الوصف
الوصف

الوصفالقسماسم الطالب
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وحدات الكلية 

وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي . 1
وحدة شؤون طالب . 2
وحدة االختبارات والجداول . 3
وحدة شؤون طالب . 4
وحدة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد . 5
وحدة الدراسات العليا واالبتعاث . 6

لجان الكلية

لجنة التقرير السنوي . 1
لجنة المختبرات . 2
لجنة الخريجين . 3
لجنة النشاط الطالبي. 4
لجنة الملتقي الطالبي . 5
لجنة التأديب. 6
لجنة متابعة الخطة التنفيذية . 7
اللجنة العلمية والثقافية. 8
لجنة االعالم والعالقات العامة. 9
لجنة خدمة المجتمع . 10
لجنة الساعات الزائدة . 11

لجنة المتابعة . 12
لجنة المسرح . 13
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لجان الكلية التي تم استحداثها هذا العام:

- لجنة مهرجان الزيتون

مهام اللجنة: 

التنسيق مع الجهات ذات العالقة لترتيب االشتراك في مهرجان الزيتون.. 1
التواصل مع ادارة المهرجان لحجز موقع للكلية.. 2
تجهيز المشاركات و التجارب و األدوات الالزمة لعرضها بالمهرجان. 3
التوثيق اإلعالمي  لمشاركة الكلية بالمهرجان.. 4

االسم 

د. إبراهيم بن حوتان السهيمي
وائل عبد الجيد أحمد عرفة 

د. موسى بن عثمان قرموش
د. إبراهيم بيومي عبد الفريض

د.شيماء محمد نبيل مصطفى

المنصب

رئيسا
مقررا
عضوا
عضوا
عضوا
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الرؤية:

الريادة في تعليم الكيمياء والتميز في البحث العلمي وتطبيقاته بما يسهم في خدمة المجتمع.

الرسالة:

إعــداد وتهيئــة الكفــاءات العلميــة فــي مجــال الكيميــاء للمســاهمة فــي النهضــة العلميــة والصناعيــة 
والتعليميــة وتنميــة االقتصــاد بالمملكــة وحــل المشــاكل البيئيــة مــن خــالل البحــوث التطبيقيــة.

األهداف:

تحقيق أهداف ومخرجات تعليمية تفي بالمعايير األكاديمية المتميزة.. 1
 تلبية احتياجات المملكة من الكوادر الوظيفية المؤهلة في مجال الكيمياء.. 2
تجهيــز مختبــرات دراســية وبحثيــة متطــورة للمســاهمة فــي تقديــم الدراســات واألبحــاث العلميــة . 3

التــي تخــدم المجتمــع.
وضع خطط وبرامج دراسية في الكيمياء مسايرة للمعايير العالمية.. 4
 تقديم االستشارات العلمية لتفعيل التعاون بين الجامعة والمجتمع.. 5

رئيس قسم الكيمياء

منسقة قسم الكيمياء
الموقع الشخصي

الموقع الشخصي

د. إبراهيم حوتان السهيمي

ehalshaimi@ju.edu.sa : ايميل التواصل

د. مرفت عبد العزيز محمد الشريف

 maelsherif@ju.edu.sa : ايميل التواصل

قسم الكيمياء

2- األقسام االكاديمية 
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نبذة عن القسم

بــدأت الدراســة فــي قســم الكيميــاء بكليــة العلــوم 
جامعــة الجــوف فــي العــام الدراســي ســنة 1430-1429 
هـــ، يحصــل الطالــب علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
ــاز بنجــاح عــدد 135  العلــوم تخصــص كيميــاء إذا اجت
الرئيســية  التخصصــات  أهــم  مــن  دراســية،  وحــدة 
العضويــة  الكيميــاء  هــي  الكيميــاء  قســم  فــي 
العضويــة  غيــر  -الكيميــاء  الفيزيائيــة  -الكيميــاء 
-التحليليــة، ويقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم 
لمقــررات  التدريســي  العــبء  بتغطيــة  الكيميــاء 
الكيميــاء فــي كليــة العلــوم و الكليــات األخــرى 

ــا : منه

– كلية العلوم الطبية التطبيقية
– كلية الهندسة
– كلية الحاسب

– كلية المجتمع
– عمادة السنة االولي المشتركة

فــي  التنميــة  اهــداف  تحقيــق  مبــدا  مــن  وانطالقــا 
تــم  التعليمــي،  االســتثمار  واهميــة  المملكــة 
اســتحداث برنامــج دراســات عليــا بالقســم، ليحصــل 
موزعــة  تدريســية  وحــدة   39 اجتيــاز  بعــد  الطالــب 
ــع فصــول دراســية علــى درجــة الماجســتير  علــى أرب
الخطــة  اعتمــاد  تــم  وقــد  الكيميــاء  علــوم  فــي 
علــوم  فــي  الماجســتير  لبرنامــج  التدريســية 
الكيميــاء باالجتمــاع الســادس لمجلــس الجامعــة 

. 1440/8/11هـــ  بتاريــخ  والمنعقــد 
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- الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في علوم الكيمياء 

First Semester

Second Semester

Third Semester (Track: Analytical Chemistry)

No

1
2
3
4

No

1
2
3
4
5

No

1
2
3
4
5

Code

CHM620
CHM630
CHM640
CHM650

Code

CHM621
CHM631
CHM641
CHM651
CHM600

Code

CHM652
CHM660
CHM653
CHM654
CHM655

Total of Course Units      10

Total of Course Units      10

Total of Course Units      10

The name of the course

Advanced Inorganic Chemistry
Physical Chemistry: Thermodynamics and Kinetics
Advanced Organic Chemistry
Advanced Analytical Chemistry-Sampling and Sample Preparation

The name of the course

Advanced Organometallic Chemistry
Applied Quantum Chemistry
Spectroscopic Identification of Organic Compounds
Advanced Analytical Chemistry-Chromatography and Mass Spectrometry
Ethics and Editing Scientific Research 

The name of the course

Validation of Analytical Methods 
Advanced Techniques for Materials Analysis and Characterization
Advanced Analytical Spectroscopy
Advanced Separation Methods 
Advanced Electroanalytical Techniques

No. of Units

3
3
2
2

No. of Units

2
1
3
2
2

No. of Units

3
3
2
2
2

Pre-Request

--
--
--
--

Pre-Request

CHM620
CHM630
CHM640
CHM650

Pre-Request

CHM6512
 out of

 3
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 Third Semester (Track: Physical Chemistry)

Third Semester (Track: Inorganic Chemistry)

Third Semester (Track: Organic Chemistry)

Fourth Semester

No

1
2
3
4
5

No

1
2
3
4
5

No

1
2
3
4
5

No

1

Code

CHM632
CHM660
CHM633
CHM634
CHM635

Code

CHM622
CHM660
CHM623
CHM624
CHM625

Code

CHM642
CHM643
CHM644
CHM645
CHM646

Code

CHM699

Total of Course Units      10

Total of Course Units      10

Total of Course Units      10

Total of Course Units      9

The name of the course

Applied Electrochemistry & Renewable Energy 
Advanced Techniques for Materials  Analysis and Characterization
Advanced Surface Chemistry and Catalysis
Nanomaterials, Synthesis, Processing and Applications
Selected Topics in Physical Chemistry

The name of the course

Inorganic Chemistry (1): Structure and Bonding
Advanced Techniques for Materials  Analysis and Characterization
Inorganic Chemistry (2): Reactions and Mechanisms
Industrial Applications of Inorganic Chemistry
Topics in Inorganic Chemistry  

The name of the course

Stereochemistry and Mechanism in Organic Chemistry
Advanced Physical Organic Chemistry
Selected Topics in Organic Chemistry
Advanced Organic Spectroscopy
Polymer and Petrochemical Applications in Industry

The name of the course

Thesis

No. of Units

3
3
2
2
2

No. of Units

3
3
2
2
2

No. of Units

3
3
2
2
2

No. of Units

9

Pre-Request

CHM631

Pre-Request

CHM621

Pre-Request

CHM641

2
 out of

 3

2
 out of

 3

2
 out of

 3
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جودة العملية التعليمية بقسم الكيمياء 

- اســتطالع اراء طــالب قســم الكيميــاء فــي تقييــم المقــررات الدراســية بقســم الكيميــاء للعــام الجامعي 
1439-1440هـ

Fourth Theme: 
Overall Evaluation

4.42
4.23

Third Theme: 
Evaluation of
 the course

4.429
4.31

Second Theme: 
What happened during 
the course (progression)

4.465
4.28

First theme: 
The beginning 
of the course

4.418
4.12

العام الجامعي
 1440-1439هـ

الفصل الدراسي األول 
الفصل الدراسي الثاني 

Fourth 
Theme: 
Overall 
Evaluation

Third Theme: 
Evaluation of
 the course

Second Theme: 
What happened 
during the course 
(progression)

First theme: 
The beginning 
of the course

الفصل 
الدراسي األول 

الفصل
 الدراسي الثاني 

5

4

3

2

1



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 963

- مخرجات التعلم لمقررات قسم الكيمياء للعام الجامعي 1439-1440هـ

PLOs

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

PLOs

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

Average
achievement %

77.125
70.625
86.97
80.325
75.16
75.6
91.835
95.855
86.905
87.465
72.085

Average 
achievement %

71.695
70.97
82.915
76.45
82.55
81
88.19
93.415
85.66
91.105
91.205

Assessment of  Chemistry  Program Learning Outcomes 1st semester 
1439/1440H

Assessment of  Chemistry  Program Learning Outcomes
2nd semester 1439/1440H

100%

100%
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-  نسبة مشاركة الطالب في العناصر التفاعلية بنظام البالك بورد للعام الجامعي 1439-1440هـ 

-  مشاريع تخرج طالب قسم الكيمياء 

القسم

الكيمياء

لوحة النقاش

%53

عنوان مشروع التخرج

قياس بعض المعادن الثقيلة في عدد من الورش 
في مدينة سكاكا والتلوث البيئي.

1-مركبات النانو و الميزوالمسامية.
2- الفوسفات.

3- المحفزات في الصناعات البتروكيميائية.

silver nano particle and its composite 
with poly vinyl alcohol.

Recycling the waste remains of cotton 
clothes to obtain valuable resins.

تقدير بعض المصادر وتحليل جودة مياه الشرب 
المعبأة ومياه الشبكة المحلية بمحافظة دومة 

الجندل

تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

Recovery Of Lanthanides From Al-
jalamid Phosphate Ore by acid leaching.

المشرف على المشروع

ا.د / نايف صالح المعيقل

د/ مساعد سعود الحميمص

د/ ابراهيم حوتان السهيمي

د/ ناصر فهد العتيبي

ا.د / عبد العزيز احمد نايل

م

1

2

3

4

5

6

7

أسماء الطالب

عبداهلل غنام الرويلي

1-عبدالعزيز سليمان القطيمان
2- فهد سالم مهجع الرويلي

3- تركي حمود الرويلي

حسين يوسف الحجي

عبدالعزيز صالح الجارد
سعود عبداهلل الرشيدي

بدر محمد الجارد

محمد عقيل الرويلي

أحمد عبد الرزاق الصبحي

لوحة النقاش

%55

الواجبات

%79

الواجبات

%71

الفصول االفتراضية

%39

الفصول االفتراضية

%47

الفصل الدراسي األول         الفصل الدراسي الثاني
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عنوان مشروع التخرج

Synthesis and characterization of new 
triazines 

Synthesis of pyrazole ,Imidazole and 
thiazole derivatives 

Synthesis of Quinazoline  and 
Quinazoline derivatives 

Synthesis and Biological Activity of 
some five heterocyclic ring related to  
triazines 

UV-Visible, Infra-Red, thermal study of 
Schiff bases ligand Bidentate and its Ni, 
Cu, Co, Zn complexes

Mesurment of Na, K, Ca and Li of some 
water samples of drinking water of aljouf 
after and before treatment by activated 
carbon

Synthesis, characterization of Schiff 
bases ligands drived from, DHA and 
dimethyl amino benzaldehyde

Water treatment of some samples of Al-
joufSakaka by activated charcoal

Analysis of water

Determination of Ascorbic acid in juices

Spectroscopic studies of oxide powder 
mixtures

المشرف على المشروع

د. نادية على أحمد الكنزى

د .وسيلة درافة

د. رشا محمد كمال 
عبدالباقى

ا.د. بسمه على على بلبول

م

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

أسماء الطالب

لمياء  عزيز اللبيخان
 مرام علي كمال

انوار رمضان  الرويلي
غاده عصويد الشمري

 أثير عبداهلل الزيد

نجود معيض العنزي
 لينه عبدالهادي  الزارع

 رضا عصام ابوبكر

تغريد  محمد العنزي
 سميه حمد الزارع

سهام سمير الرويلي

ابية عبدالهادي الصالح

رهف  عبدالرزاق الجوفي
روان   حمدان  الشمري

بشائر  يحيى الجارد
 جهاد محمود احمد

 هدى محمد الفشتكي

اسيل عماد عبدالهادي
أشواق  عبداللطيف الوشيح

مشاعل مشعل المويشير
بشاير جهز بشير الشمرى

أمجاد خالد قعيران الشرارى

 رشا فرحان سميحان الرويلى
 مرام سعود عياش المسيب

 امانى فالح الرويلى
 شارقة عارف الرويلى
 رغد حسين الدوشان

هناء هليل العنزى
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عنوان مشروع التخرج

synthesis and reactions of indole 
derivatives

synthesis of bischalcones and 
transformation into bishetrocyclic 
compounds

synthesis and characterization of silver 
nanoparticles via friendly green methods

Antioxidants

green synthesis of supported 
nanoparticles and its application

Pesticides

المشرف على المشروع

د أميرة عاطف غنيم

د. رحاب جالل الشرقاوى

م

19

20

21

22

23

24

أسماء الطالب

سلطانة احمد الشمرانى
سعداء سعد العنزى

وفاء سعد العنزى

عفاف منور معاشى

دعاء سليمان الزارع
ناريمان عايد الدرباس

ريم سالم الشمرى

جواهر العنزي
وسام الرويلي

آالء خالد
خولة سلطان

فايزة الرويلي
ياسمين السرحاني
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االسم

ابتسام خليل العلي

أفكار قابل الشمري

االسم

اسماء ماجد على العناد

عنوان الرسالة

Activated Carbon Production, 
Characterization and Energy
Storage Applications

Synthesis of novel 
diphosphapnictenium cations

عنوان الرسالة

Novel Routes to Europium Sulfide

م

1

2

م

1

التخصص

الكيمياء 
الخضراء 

المستدامة

كيمياء غير 
عضوية

التخصص

كيمياء غير 
عضوية

الجامعة المانحة 
للدرجة

University of 
Nottingham

university of 
Newcastle

الجامعة المانحة 
للدرجة

The university of 
Manchester

الحاصلين على الدرجات العلميه من منسوبي القسم

أوال: درجة الماجستير 

الحاصلين على الدرجات العلميه من منسوبي القسم

ثانيا: درجة الدكتوراه 
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-  االسيمنارات العلمية 

قدم أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء العديد من المحاضرات العلمية من أبرزها 

ااسم المحاضر

د. ناصر بن فهد العتيبي 

د. محمود كامل

د. عمرو نصار

د. اسماعيل محمد

د. محمد رمضان االعصر

د/ حلومه خميس بالل

د/سيرين الظافر

د/ ماريه ناصري

د/ وسيلة درافة

أ/  ريم  العنزي

د/ ناديه كنزي

العنوان المحاضرة

تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي

معالجة البيانات المحصلة في الدراسات البيئية

تفاعالت الحولقة الفلزية

دورة الوقود النووي من المهد الى اللحد

األلياف النانومترية واستخداماتها المختلفة

Green chemistry in organic synthesis

Nanoscience and nanotechnologies

Magnetoresistive properties in composite 
oxides

New methods for preparation of nano-
particules

Reactivity study of reactions of aromatic 
nitro compounds with thiol and amino 
heterocyclic nucleophiles

الكيمياء العضوية الطبية

التاريخ

1440-1-27

1440-2-29

1440-3-27

2019-2-26

2019-3-27

1440 -2-8

1440 -2-22

1440 -3-12

1440 -3-17

1440 -6-16

 1440-7-7

عدد 
المستفيدين

 18

20

21

22

20

11

12

12

10

13

11
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رئيس قسم الفيزياء

منسقة قسم الفيزياء
الموقع الشخصي

الموقع الشخصي

د.عبد اهلل بن مرزوق بن حسين الهاجوج

alhajoj@ju.edu.sa : ايميل التواصل

د. نعمى عبد المعين الثبيتى

 naalthubiti@ju.edu.sa : ايميل التواصل

الرؤية:

التميــز واألبــداع ومواكبــة التطــور فــي علــوم الفيزيــاء وتطبيقاتهــا علــى المســتويين المحلــى والدولــي 
لتحقيــق تنميــة المجتمــع.

الرسالة:

ــودة  ــزة ذات ج ــة محف ــة بيئ ــق تهيئ ــن طري ــي ع ــث العلم ــي البح ــداع ف ــم واألب ــي التعلي ــز ف ــزام بالتمي االلت
وضمــان التوظيــف األمثــل للتقنيــة الحديثــة والتعــاون الفعــال مــع المؤسســات المحليــة واإلقليميــة ذات 

ــة. ــة بالمملك ــط التنموي ــة الخط ــط لتلبي ــع المحي ــة المجتم ــة وتنمي ــة لخدم الصال

األهداف:

التميز الدائم في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.. 1
االتطوير المستمر لضمان جودة التعليم ومخرجاته.. 2
المواكبة والتمكن من استخدام أحدث التقنيات في مجال التعليم والبحث العلمي.. 3
ــة . 4 ــل بالمملك ــوق العم ــاج ت ــة احتي ــا لتلبي ــاء وتطبيقاته ــال الفيزي ــي مج ــا ف ــة علمي ــوادر ماهل ــداد ك اع

ــي. ــام والخارج ــن الع للقطاعي
تفعيــل دور القســم فــي دعــم برامــج وخطــط التنميــة بالمملكــة والمســاهمة فــي حــل المشــكالت . 5

العلميــة والصناعيــة التــي تواجههــا.
استقطاب األفضل من أعضاء هيئة التدريس.. 6
تعزيز الثقافة العلمية وتفعيلها لتنمية المجتمع.. 7
إقامة شراكات مثمرة محليه وإقليمية مع الجامعات والممارسات البحثية ذات الصلة.. 8
أنتاج بحوث علمية ذات جودة من خالم انشاء مجموعات بحثية متميزة.. 9

قسم الفيزياء
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نبذة عن القسم 

ــاء بكليــة العلــوم  ــدأت الدراســة فــي قســم الفيزي ب
جامعــة الجــوف فــي العــام الدراســي ســنة 1425-1424 
هـــ، يحصــل الطالــب علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
ــاز بنجــاح عــدد 138  ــاء إذا اجت العلــوم تخصــص الفيزي
وحــدة دراســية، ومن أهــم التخصصات الرئيســية في 
قســم الفيزيــاء هــي فيزيــاء الجوامــد، اإللكترونيــات، 
الفيزيــاء النوويــة، الفيزيــاء النظريــة، فيزيــاء البصريات 
والليــزر، والفيزيــاء الحيويــة والطبيــة، ويقــوم أعضــاء 
هيئــة التدريــس بقســم الفيزيــاء بتغطيــة العــبء 
التدريســي لمقــررات الفيزيــاء فــي كليــة العلــوم 

والكليــات األخــرى منهــا:

-  كلية العلوم الطبية التطبيقية
-  كلية علوم الحاسب والمعلومات

- كلية الهندسة 
- عمادة السنة االولي المشتركة

فــي  التنميــة  اهــداف  تحقيــق  مبــدا  مــن  وانطالقــا 
تــم  التعليمــي،  االســتثمار  واهميــة  المملكــة 
اســتحداث برنامــج دراســات عليــا بالقســم، ليحصــل 
الطالــب بعــد اجتيــاز 39 وحــدة تدريســية موزعــة على 
أربــع فصــول دراســية علــى درجــة الماجســتير فــي 
علــوم الفيزيــاء وقــد تــم اعتمــاد الخطــة التدريســية 
لبرنامــج الماجســتير فــي علــوم الفيزيــاء باالجتمــاع 
بتاريــخ  والمنعقــد  الجامعــة  لمجلــس  الســادس 

1440/8/11هـــ
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- الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في علوم الفيزياء 

First Semester (core courses) 

Second Semester (Track: Medical Physics) 

Second Semester (Track: Material Science Physics)

No

1
2
3
4

No

1
2
3
4

No

1
2
3
4

Code

PHS600
PHS610
PHS611
PHS612

Code

PHS620
PHS621
PHS622
PHS623

Code

PHS 630
PHS 631
PHS 632
PHS 633

Total of Course Units      10

Total of Course Units      10

Total of Course Units      10

The name of the course

Ethics and Editing of scientific research
Classical Electrodynamics
Computational methods in  Physics
Advanced Quantum Mechanics

The name of the course

Nuclear Medicine Physics
Radiation Physics and Dosimetry
Health physics
Anatomy and Physiology for Medical Physicists

The name of the course

Advanced materials science
Thermodynamics and equilibrium processes
Semiconductor Materials: Processing and Devices
Magnetism materials in modern technologies

No. of Units

2
2
3
3

No. of Units

3
3
2
2

No. of Units

3
3
2
2
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Third Semester (Track: Medical Physics ) 

Third Semester (Track: Material Science Physics) 

Fourth Semester

No

1
2
3
4
5
6

No

1
2
3
4
5
6

No

1

Code

PHS624
PHS625
PHS626
PHS627
PHS628
PHS696

Code

PHS 634
PHS 635
PHS 636
PHS 637
PHS 638
PHS 697

Code

PHS699

Total of Course Units      10

Total of Course Units      10

Total of Course Units        9

The name of the course

Medical imaging
Radiation Therapy Physics
Laboratory - Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine
Accelerators for Medicine (Elective course)
Laboratory radiotherapy physics (Elective course)
Selected Topics(1) (Elective course)

The name of the course

Surface physics of materials
Nanomaterials
Dielectric properties of materials (Elective course)
Optoelectronic (Elective course)
Solar cell materials and devices (Elective course)
Selected Topics(2) (Elective course)

The name of the course

Thesis

No. of Units

3
3
2
2
2
2

No. of Units

3
3
2
2
2
2

No. of Units

9

Choose one 
from these 
three courses

Choose one 
from these 
three courses
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جودة العملية التعليمية بقسم الفيزياء 

- اســتطالع اراء طــالب قســم الفيزيــاء فــي تقييــم المقــررات الدراســية بقســم الفيزيــاء للعــام الجامعــي 
1439-1440هـ

Fourth Theme: 
Overall Evaluation

4.34
4.36

Third Theme: 
Evaluation of 
the course

4.33
4.33

Second Theme: 
What happened during 
the course (progression)

4.35
4.3

First theme: 
The beginning 
of the course

4.39
4.31

العام الجامعي
 1440-1439هـ

الفصل الدراسي األول 
الفصل الدراسي الثاني 

Fourth 
Theme: 
Overall 
Evaluation

Third Theme: 
Evaluation of
 the course

Second Theme: 
What happened 
during the course 
(progression)

First theme: 
The beginning 
of the course

الفصل 
الدراسي األول 

الفصل
 الدراسي الثاني 

5

4

3

2

1
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- مخرجات التعلم لمقررات قسم الفيزياء للعام الجامعي 1439-1440هـ 

PLOs

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

PLOs

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

Average 
achievement %

70.1
70
79.9
68.1
69.5
74.0
85.6
87.5
79.8
88.2
87.7

Average 
achievement %

77
62
73
80
71
62
64
63
77
63
87
87
81
84
88

Assessment of Physics Program Learning Outcomes 1st semester 
1439/1440H

Assessment of Physics Program Learning Outcomes
2nd semester 1439/1440H

100%

100%
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-  نسبة مشاركة الطالب في العناصر التفاعلية بنظام البالك بورد للعام الجامعي 1439-1440هـ 

-  مشاريع تخرج قسم الفيزياء

القسم

الفيزياء

لوحة النقاش

%51

عنوان مشروع التخرج

دراسة الخواص الواقية من اشعة جاما لبعض 
المواد الجديدة

دراسة الخواص الواقية مع اشعة جاما لبعض المواد 
الجديدة«

االلياف الضوئية

دراسة تأثير عوامل التهوية على الجرعات الناشئة 
عن تأثير غاز الرادون في األماكن المغلقة

استخدام دوائر االردينو في عملية الري

تأثير العوامل الجوية على مركبات االشعاع 
الشمسي المختلفة

Metal Sulhite and Metal Oxide
Nano-structures

قياس نصف العمر للنظير40K باستخدام عداد 
جيجر- مولر

تعيين معامل االنكسار لبعض المواد باستخدام 
مقياس ميكلسون 

دراسة الخصائص الفيزيائية للتركيبة الكيميائية
-La0.67 

)0.15<x<0(xYxBa0.23Ca0.1MnO3

تقنية النانو و تطبيقاتها في تحسين أداء الخاليا 
الشمسية

الخاليا الشمسية نقطية الكم وتطبيقاتها

المشرف على المشروع

د. زياد الرويلي

ا.د. محمد امين

د.رضا العجمي

د.احمد مصطفي

د.مسعود محمد مصطفي

د. خلف اهلل

د.نوميري محمد هدية

د. نعمى عبدالمعين الثبيتي

د. رندا سعد علي

د. نادية صالح زايدي

د. رندا سعد علي حسن

د. حنان حسن حنطور

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

أسماء الطالب

عبد اهلل بن صريم الرويلي

محمد بن عبد العزيز المفرح

عبد الرحمن بن جزاع الرويلي
عمر بن حايش الفهيقي

محمد بن االمعط الرويلي
ماجد بن محمد الرويلي

بندر بن محمد الثاري
بدر بن عبدالمحسن الغدير

عبدالعزيز بن جابر الحازمي
شامان بن ماطر الفهيقي

فيصل طالل العردان

عليا  الشمري 
 تغريد الرويلي

ريهام منور
شذى عوض
خلفة طاهر

هيفاء بنت عقيل الرويلي
مريم بنت عوض العنزي

أفنان مريح الرويلي
منيرة مطيلق الشراري

بشاير زايد الشمري
وجدان بشير العنزي

نجيبة سعود القبيسي
نوره حمد البديوي

شوق هليل الشمري
شوق محمد الرويلي

لوحة النقاش

%49

الواجبات

%72

الواجبات

%66

الفصول االفتراضية

%24

الفصول االفتراضية

%44

الفصل الدراسي األول         الفصل الدراسي الثاني
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االسم

د. مشعل مفلح الزيد 

عنوان الرسالة

Flexible Nanocomposite thin Films 
for Electronic Device

م

1

التخصص

علم المواد و 
تكنولوجيا النانو 

الجامعة المانحة 
للدرجة

North Dakota 
State University

الحاصلين على الدرجات العلميه من منسوبي القسم

اواًل: درجة الدكتوراه 
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-  االسيمنارات العلمية 

قدم أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء العديد من المحاضرات العلمية من ابرزها

ااسم المحاضر

د. خلف اهلل عمر

د.محمد فتحى حسانين

د. نوميرى محمد هدية

د .خلف اهلل عمر

د. أحمد أبو المعارف

د. وائل سعد

د. احالم محمد شريف 

د. كريمة أحمد علي 

د. نعمى عبدالمعين الثبيتي

د. أسمى رشيد العرفاوي 

د.راندا سعد

د.ناديه صالح زايدي

د.اسالم عبد التواب

د.حنان حنطور

العنوان المحاضرة

قياس مخرجات التعلم

Structure Zone Model of thin film

دراسة تأثير المعالجة الحرارية على اسالك نانومتريه من 
أكسيد التيتانيوم  

تأثير االنتقال بعيد المدى على تركيزات ( ) في مدينه شبه 
استوائيه ) محافظه قنا - مصر (

Atomic Structure Calculation: theory and 
Application

Improving the physical properties of CdS thin 
films solar cells applications

The electrical properties of Dysprosium oxide 
deposited on porous silicon 

Biomaterial : an overview

mass measurements of isomeric states  of 
odd-polonium isotopes

Application of thin films 

Quantum cascade lasers: basic operation and 
applications

خصائص المواد المغناطيسية وتطبيقاتها في حياتنا 
اليومية

NANOSTRUCTURED MATERIALS

Crystallographic, electric and Magnetic 
properties of diluted magnetic InSe)−1x(Fe)Co(x 
semiconductor”

التاريخ

1439/ 12/ 25

 1440 / 1 /6

1440 / 1 / 20

1440 / 3/ 4

1440 / 7 / 4

1440 / 7/  26

 1440/ 1 / 28

1440/2/23 

1440/ 2 /5

1440/6/13

1440 -2-27

1440 -5-29

1440 -7-25

1440 -7-6

عدد 
المستفيدين

17

16

18

19

16

13

 8

6

12

5

6
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الرؤية:

الريــادة العالميــة لتقديــم الخدمــات التعليميــة والبحثيــة المتميــزة فــي علــوم األحيــاء والتــي تســاهم فــي 
بنــاء الوطــن وســد حاجــة المجتمــع وســوق العمــل.

الرسالة:

ــة  ــوادر مؤهل ــداد ك ــة وإع ــه المختلف ــاء وفروع ــوم األحي ــي عل ــز ف ــي متمي ــي وبحث ــج أكاديم ــم برنام تقدي
علميــا فــي مجــال علــوم األحيــاء وتطبيقاتهــا مــن خــالل بيئــة محفــزة للبحــث العلمــي واإلبــداع لتحقيــق 

متطلبــات وخطــط التنميــة فــي الوطــن.

األهداف:

تطبيــق معاييــر الجــودة العالميــة وتقديــم أفضــل الطــرق العلميــة فــي تدريــس علــوم األحيــاء . 1
والتجريبــي. النظــري  بشــقيها 

تقديــم خدمــة تعليميــة وبحثيــة متميــزة مــن خــالل العمــل علــى تنميــة قــدرات الطالــب والطالبــات . 2
واســتخدام األســلوب العلمــي والعملــي التــي تخــدم المجتمــع وســوق العمــل.

دعم حاجة الوطن من األبحاث والمشاريع التي تخدمه.. 3
الرؤيــة . 4 لتحقيــق  فروعــه  بجميــع  األحيــاء  علــم  تدريــس  فــي  متميــزة  وطــرق  أســاليب  تقديــم 

األحيــاء. قســم  لخريجــي  االكاديميــة  والطموحــات 
ــات . 5 ــة الدراس ــى مواصل ــادر عل ــة والق ــة والبحثي ــتويات العلمي ــى المس ــى أعل ــل عل ــج جي ــعي لتخري الس

ــاث. ــا واالبتع العلي
المســاهمة المتميــزة فــي نجــاح مشــاريع وخطــط التنميــة بالمملكــة مــن خــالل المشــاركة الفعالــة . 6

فــي حــل المشــكالت العلميــة والصحيــة والزراعيــة وغيرهــا.
اســتقطاب الكــوادر المتميــزة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لضمــان تحقيــق خطــط وأهــداف قســم . 7

االحيــاء.

رئيس قسم األحياء

منسقة قسم األحياء
الموقع الشخصي

الموقع الشخصي

د. موسى بن عثمان أحمد قرموش

Mogermoush@ju.edu.sa : ايميل التواصل

د. عبير يوسف الحشاش

ahashash@ju.edu.sa : ايميل التواصل

قسم األحياء
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نبذة عن القسم

بــدأت الدراســة فــي قســم االحيــاء بكليــة العلــوم 
جامعــة الجــوف فــي العــام الدراســي ســنة 1430-1429 
هـــ، يحصــل الطالــب علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
العلــوم تخصــص االحيــاء إذا اجتــاز بنجــاح عــدد 135 
الرئيســية  التخصصــات  أهــم  مــن  دراســية،  وحــدة 
علــم   - النبــات  علــم  هــي  االحيــاء  قســم  فــي 
ــات الدقيقــة، ويقــوم أعضــاء  الحيــوان و علــم الكائن
هيئــة التدريــس بقســم الكيميــاء بتغطيــة العــبء 
التدريســي لمقــررات االحيــاء فــي كليــة العلــوم و 

الكليــات األخــرى منهــا :

- كلية العلوم الطبية التطبيقية
- عمادة السنة االولي المشتركة

فــي  التنميــة  اهــداف  تحقيــق  مبــدا  مــن  وانطالقــا 
تــم  التعليمــي،  االســتثمار  واهميــة  المملكــة 
اســتحداث برنامــج دراســات عليــا بالقســم، ليحصــل 
موزعــة  تدريســية  وحــدة   39 اجتيــاز  بعــد  الطالــب 
ــع فصــول دراســية علــى درجــة الماجســتير  علــى ارب
فــي علــوم النبــات او علــم الحيــوان او علــم االحيــاء 
الدقيقــة وقــد تــم اعتمــاد الخطــة التدريســية لبرنامــج 
الماجســتير باالجتمــاع الســادس لمجلــس الجامعــة 

ــخ 1440/8/11هـــ ــد بتاري والمنعق
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- الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في علوم النبات 

1st  Level

2nd Level

3rd  Level

4th  Level

No

1
2
3
4
5

No

1
2
3
4
5
6

No

1
2
3
4
5
6

No

1

Code

BIO600
ZOO600
BOT600
MIC600
BIO660

Code

BOT601
BOT602
BOT603
BOT604
BOT605
BOT606

Code

BOT607
BOT608
BOT609
BOT610
BOT611
BOT612

Code

BOT699

Total Credits       10

Total Credits                10

Total Credits                10

Total Credits                 9

The name of the course

Ethics and Editing Scientific Research
Integrated Animal Biology
Plant Development & Structure
Advanced Microbiology
Advanced Biological Data Analyses

The name of the course

Plant Physiology
Advanced Taxonomy of Flowering Plants
Advanced Ecology
Diversity of the Vascular Plants
Desertification and Protection of Natural Resources
Molecular and Cellular Biology of Plants

The name of the course

Mineral Nutrition in Plants
Plant development and Metabolic Regulation
Advanced Genetics
Applied Plant Anatomy
Selected Topics in Omics Techniques and Data Analysis
Plant Water Relations

The name of the course

Thesis

No. of Units

2
2
2
2
2

No. of Units

3
3
2
2
2
2

No. of Units

3
3
2
2
2
2

No. of Units

9

Pre-requisite

BOT600
BIO600
BIO660
BIO600
BIO600
BIO600

Pre-requisite

BOT601
BOT601

BIO600 & BOT603
BOT603
BOT601
BOT601

Pre-requisite

-

1
out of

 3

1
out of

 3
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- الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في علوم االحياء الدقيقة

First Semester

Second Semester 

Third Semester 

Fourth Semester

No

1
2
3
4
5

No

1
2
3
4
5
6

No

1
2
3
4
5
6

No

1

Code

BIO600
ZOO600
BOT600
MIC600
BIO660

Code

MIC601
MIC602
MIC603
MIC604
MIC605
MIC606

Code

MIC607
MIC608
MIC609
MIC610
MIC611
MIC612

Code

MIC699

Total of Course Units      10

Total of Course Units      10

Total of Course Units      10

Total of Course Units                 9

The name of the course

Ethics and Editing of Scientific Research
Integrated animal biology
Plant evolution and structure
Advanced Microbiology
Advanced biological data analyses

The name of the course

Advanced Mycology
Advanced Bacteriology
Advanced Virology
Food Safety and Microbiology
Environmental  Microbiology 
Advanced Microbial Physiology

The name of the course

Microbial Biotechnology
Microbial Genetics and Advanced Viruses
Advanced Studies in Micro Algae
Microbicides
Fungal Toxins
Microbial Plant Pathology

The name of the course

Thesis

No. of Units

2
2
2
2
2

No. of Units

3
3
2

No. of Units

3
3
2

No. of Units

9

2 
(select
 one)

2 
(select
 one)
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- الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في علوم الحيوان 

First Semester

Second Semester 

Third Semester 

Fourth Semester

No

1
2
3
4
5

No

1
2
3
4
5
6

No

1
2
3
4
5
6
7

No

1

Code

BIO600
BIO660
ZOO600
BOT600
MIC600

Code

ZOO601
ZOO602
ZOO603
ZOO604
ZOO605
ZOO606

Code

ZOO607
ZOO608
ZOO609
ZOO610
ZOO611
ZOO612
ZOO613

Code

ZOO 699

Total Credits       10

Total Credits       10

Total Credits       10

Total Credits           9

The name of the course

Ethics and Editing Scientific Research
Advanced Biological Data Analyses     
Integrated Animal Biology      
Plant Development & Structure          
Advanced Microbiology

The name of the course

Cell and Tissue Biology
Macromolecular Structure And Integration
 Comparative Animal Physiology
Selected Topics in Behavioral Ecology 
Biotechnology and Genetic Engineering
Biodiversity and Conservation

The name of the course

Developmental Biology
Applied Entomology and Parasitology
Management of Olive and Palm Pests
Comparative Endocrinology
Advanced Topics in Immunology
Physiology of Reproduction
Advanced Animal Ecology

The name of the course

Thesis

No. of Units

2
2
2
2
2

No. of Units

3
3
2

Elective
2

No. of Units

3
3
2

Elective
2

No. of Units

9
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جودة العملية التعليمية بقسم األحياء 

ــي  ــام الجامع ــاء للع ــم االحي ــية بقس ــررات الدراس ــم المق ــي تقيي ــاء ف ــم األحي ــالب قس ــتطالع اراء ط - اس
1439-1440هـ

Fourth Theme: 
Overall Evaluation

4.36
4.3

Third Theme: 
Evaluation of 
the course

4.33
4.28

Second Theme: 
What happened during 
the course (progression)

4.34
4.3

First theme: 
The beginning 
of the course

4.35
4.32

العام الجامعي
 1440-1439هـ

الفصل الدراسي األول 
الفصل الدراسي الثاني 

Fourth 
Theme: 
Overall 
Evaluation

Third Theme: 
Evaluation of
 the course

Second Theme: 
What happened 
during the course 
(progression)

First theme: 
The beginning 
of the course

الفصل 
الدراسي األول 

الفصل
 الدراسي الثاني 

5

4

3

2

1
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- مخرجات التعلم لمقررات قسم االحياء للعام الجامعي 1439-1440هـ

PLOs

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2

PLOs

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
5.1
5.2

Average 
achievement %

71.1
74.0
78.7
70.1
74.9
72.9
78.1
82.7
78.7
88.3
89.3
94.1
95.5
69.8
74.7

Average 
achievement %

69.5
68.9
81.7
71.3
69.8
73.7
81.7
75.8
83.6
72.7
62.3

Assessment of Biology Program Learning Outcomes
 2nd semester 1439/1440H

Assessment of Biology Program Learning Outcomes
 1st  semester 1439/1440H 

100%

100%
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-  نسبة مشاركة الطالب في العناصر التفاعلية بنظام البالك بورد للعام الجامعي 1439-1440هـ 

-  مشاريع تخرج قسم األحياء

القسم

األحياء

لوحة النقاش

%59

عنوان مشروع التخرج

المواد الفعالة بالنباتات البرية وأهميتها المناعية

تأثير درجات الحرارة على تكاثر أسماك الجوبي 
)Poecilia reticulate(

تأثير درجات الحرارة على التحول الجنسي ألسماك 
Poecilia reticulate( الجوبي

تصنيف االسماك واهميتها

سوسه النخيل

التكاثر في الفقاريات

العدوى الطفيلية المعوية في مدينة الجوف،

أنواع الطيور بالمنطقة الشمالية

تكيف وتنوع الحشائش باالنظمة البيئية الزراعية

المشرف على المشروع

فايز محمد أحمد شلضوم

كمال فتحي محمد البرعي

ماجد محمد على فوده

ضياء فوزي محمد مسعود

ياسر دسوقي عبد المقصود 
دار

فتحى الشاعر محمد

نصر حسن جمعه

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

أسماء الطالب

محمد بن معزي الرشيدي

مشعل بن سعود الجديع
طالل بن دابس الرشيدي

يزيد بن محمد الضويحي

فهد بن عبداهلل الرشيدي
رياض بن نواف الدريويش

عبدالمجيد بن فهد العنزي

خليل بن عبدالدايم الفهيقى

فارس بن يحيى العسيري

عادل بن غازي الرويلي
وليد بن حمد الصبحي

سلمان داشر الشرارى

هالل وطبان الشمردل
ياسر غازي جريد الرويلي

لوحة النقاش

%53 

الواجبات

%83

الواجبات

%81 

الفصول االفتراضية

%32

الفصول االفتراضية

%42

الفصل الدراسي األول         الفصل الدراسي الثاني



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 9 86

-  مشاريع تخرج قسم األحياء

عنوان مشروع التخرج

تواجد الفطريات الخطرة الملتصقة على أماكن 
تالمس األيدي البشرية:

فطريات ريزوسفير نبات اليهق و مقدرتها التضادية 
نحو بكتيريا إيشريشيا كوالي

التركيب الكيميائي لفطر العرجون

التأثير االليلوباثي للمستخلص المائي لنبات الغضا 
على انبات البذور ونمو البادرات

التحليل  االيضي والقدرة الكلية المضادة لألكسدة 
لصنفين من فطر الكمأة في المملكة العربية 

السعودية

عزل وعد بكتيريا الباسليس المنتجة لإلنزيمات من 
رايزوسفير بعض أصناف أشجار زيتون الجوف

دراسة بكتريولوجية وإنزيمية لريزوسفير بعض 
أصناف أشجار زيتون الجوف

تقييم فعالية العسل الطبيعي ضد البكتيريا 
الممرضة  Escherichia coliومقارنته بالمضاد 

الحيوي

تأثير االشعة السينية في نمو الفطرين A.flavus و 
A.niger وقدرتها على انتاج االفالتوكسينات

دراسة بعض الجوانب البيئية عن نبات الخزامي في 
منطقة الجوف شمال المملكة

انتاج بعض االنزيمات من البكتريا المعزولة من التربة

تأثير بعض المستخلصات النباتية على نمو الفطر 
Aspergillus

 Streptomyces دراسة الفعالية التضادية لعزلة من
Sp. و بكتيريا Bacillius subtilies  ضد الفطريات 

الممرضة و المعزولة من جذور و سيقان نباتاتت 
مصابة من نبات الزيتون في محافظة دومة الجندل 

بمنطقة الجوف

المشرف على المشروع

هاني محمد عبد الظاهر

ابراهيم بيومي عبد الفريض

بن عمر بن يسعد شبة

امينه ابراهيم السرحاني

هيفاء عبد العزيز الساكت

د. تغريد النصيري

د. سالم سالم الشراري

م

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

أسماء الطالب

ماجد سعيد حمد العنزي
حازم عبداهلل األحمدي

حاتم خالد الشمري

فايز بن منور الرويلي

محمد سعد عثمان + مصعب 
راضي المحمادي + يحيي زايع 

العنزي

بند بن فهد  بن نصيب العفر

غربي بن مسعد الفهيقي
يوسف بن دابس الرشيدي

عبد اهلل بن الفي الشراري

آيات محمد العنزي
نزيهه محمد شقرا

وعد الدهاش
هبة المظهور

هديل الفهيقي

عفاف الرويلي
وزيرة الشمري

هديل سعد
أحالم عايد

ختام الرويلي
ذكرى الشمري

منار الرويلي

شذي الدرباس
نعيمة الفالح
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-  مشاريع تخرج قسم األحياء

عنوان مشروع التخرج

مضادات األورام السرطانية وأثارها الجانبية

تقييم النشاط البيولوجي للمستخلص الكحولي 
لنبات القيصوم

الفوائد العالجية لمستخلص حبر الحبار

متالزمة مارفان

استخدام الجينات كطرق حديثة التصنيف الكائنات 
الحيه

العوامل المؤثرة علي عالقة النباتات بالحشرات

الحشرات كغذاء لإلنسان والحيوان بين االعتبارات 
البيولوجية واألخالقية

األمراض الطفيلية وتأثيرها على المجتمع السعودي

الوعي لدى طالبات جامعة الجوف عن فيتامين د

الخصائص المورفولوجيا لبعض أنواع الجمبري 
المتواجدة باألسواق السعودية

فوائد الرخويات

المشرف على المشروع

نجالء رشاد عطاهلل

د/ شريفة حامد

د/ منى صابر عزب

د.فاطمة حسين جالل

د. حنان طاهر حمزة

د.مرفت احمد بخيت

داليا سعيد حمزه

م

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

أسماء الطالب

سميه علي حسن الخيبرى
رحمه الهي عيد الرويلي

وصال نوفل السبيلة
شوق عبيد

الريم فالج الرويلي
سلوي عبد العزيز

امنه سلمان

روان سمران
رهف لطيف

سندس بسام

بسمه بنت فليح الشراري
أمجاد بنت حمود الرويلي
نهله بنت محمد الرويلي

طلقه بنت عبداهلل الشمري

افراح دبي الشمري

صفاء بنت دخيل الشمري
وفاء بنت فالح الرويلي

هناء بنت ملييح
رحاب بنت عويضه الرويلي

ارياف عيد حمد الرويلي

مني بنية عليان الشراري
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االسم

أحمد عمار سعداهلل 
المطيري

ميعاد فهد غالب 
العنزي

االسم

د. مشاعل الحميدي 
طلحاب العتيبي

عنوان الرسالة

Influence of zink fertilization and 
arbuscular mycorrhizal fungi on the 
yield and nutrition of five genotypes 
of Hordeum vulgare

Comparison of morphological and 
anatomical characteristics among 
Artemisia species )Artemisia

عنوان الرسالة

لإلشــعاع  المفــرط  التعــرض  تقييــم 
الوراثيــة  الحيويــة  المقاييــس  باســتخدام 

الســعوديين فــي  الخلويــة 

م

1

م

1

التخصص

 Plant
biotechnology

Biology) botany

التخصص

بيولوجيا الخلية 
واالنسجة والوراثة

الجامعة المانحة 
للدرجة

UNIVERSITY OF 
ADELAIDE

Emporia State 
University

الجامعة المانحة 
للدرجة

جامعة الملك سعود

الحاصلين على الدرجات العلميه من منسوبي القسم

أوال: درجة الماجستير 

الحاصلين على الدرجات العلميه من منسوبي القسم

ثانيا: درجة الدكتوراه 
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-  االسيمنارات العلمية 

قدم أعضاء هيئة التدريس بقسم االحياء العديد من المحاضرات العلمية من ابرزها

ااسم المحاضر

د. موسى قرموش

أ.د. عالء الدين سيوفي

د. كمال البرعي

د. فايز شلضوم

د. ضياء مسعود

د. محمد رواي

د.بن عمر شبه

د. نصر جمعة

د/ أمينة المران

د/ فاطمه حسين جالل

د/ فاتن معوض زهو

د/ نرمين محمد علي 

د/ شريفه حامد

د/ تغريد النصيري

د/ مرفت بخيت

د/ منى صابر

د/ شيماء محمد نبيل

العنوان المحاضرة

التأثير الوقائي لمركب الهسبرايدن ضد فرط األمونيا في 
الجرذان

القصة الكاملة لمقال علمي

تفريخ األسماك

جهاز المناعة في الصحة و المرض

استراتيجيات التكاثر في الثدييات الصغيرة

التطور التجريبي للتحمل الملحي في بكتيريا إيشريشيا 
كوالي

لتطبيقات البيوتكنولوجية إلنزيم الكايتينيز

األشجار في البيئات شديدة الجفاف:

دراسة على نبات مورينجا بيريجرينا

دور العسل  في عالج  األمراض الميكروبية

تأثير المبيدات على الغذاء

التصلب اللويحي المتعدد

االستخدام األمثل لمضادات االكتئاب

األهمية الطبية لنبات الزنجبيل

االضرار المبيدات على البيئة وصحة ا االنسان

الخاليا الجذعية الجنينية

األحياء البحرية بين الفوائد و   والعجائب
عيش الغراب فائدة غذائية

التاريخ

14 -7-1440هـ

1440-2-23

7-3-1440هـ

1440-5-18

16-6-1440هـ

1440-6-23

1440-1-24

1440-2-16

1440-6-9

1440- 1-8

1440  -1-22

1440-2-21

1440 -3-5

1440-3-21

1440 -5 -25

1440-7-5

1440-7-18

عدد 
المستفيدين

14

10

11

12

12

11

11

10

11

12

11

11

10

10

12

12

10
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الرؤية:

 الريادة والتميز في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

الرسالة:

تقديــم برامــج مميــزة، وتخريــج كفــاءات مؤهلــة فــي الرياضيــات وتطبيقاتهــا، لتلبيــة الحاجــات التنمويــة 
للمملكــة، وخدمــة المجتمــع، وإثــراء المعرفــة مــن خــالل التعليــم والبحــث العلمــي والتأليــف والترجمــة، 

والتوظيــف األمثــل للتقنيــة.

األهداف:

ــف . 1 ــهده مختل ــذي تش ــامل ال ــر الش ــة والتطوي ــة التنمي ــي خدم ــهام ف ــة لإلس ــاءات مؤهل ــداد كف إع
قطاعــات المملكــة العربيــة الســعودية.

اســتقطاب الموهوبيــن فــي الرياضيــات لتأهيلهــم للعمــل كمعيديــن ومســاعدي أبحــاث، وتهيئتهم . 2
ليكونــوا أعضــاء هيئــة تدريــس في المســتقبل.

تقديم مقررات خدمية لبرامج الكلية والكليات األخرى بجامعة الجوف.. 3
تأليــف المراجــع المتخصصــة فــي مجــال الرياضيــات، وترجمــة الكتــب العالميــة القيمــة إلــى اللغــة . 4

العربيــة.
تشجيع وتطوير البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية المتخصصة.. 5
تقديــم الــدورات والمحاضــرات( العامــة والمتخصصــة( والدراســات واالستشــارات فــي الرياضيــات . 6

المختلفــة. للمؤسســات 

مشرف قسم الرياضيات

منسقة قسم الرياضيات
الموقع الشخصي

الموقع الشخصي

د. سمير المحمدي

senssar@ju.edu.sa : ايميل التواصل

د. دالل عوض الرويلي

dalrowaili@ju.edu.sa : ايميل التواصل

قسم  الرياضيات
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نبذة عن القسم 

بــدأت الدراســة فــي قســم الرياضيــات بكليــة العلــوم 
-1424 ســنة  الدراســي  العــام  فــي  الجــوف  جامعــة 

1425 هـــ، يحصــل الطالــب علــى درجــة البكالوريــوس 
بنجــاح  اجتــاز  إذا  الرياضيــات  العلــوم تخصــص  فــي 
التخصصــات  أهــم  دراســية، ومــن  عــدد 136 وحــدة 
و  البحتــه  هــي  الرياضيــات  قســم  فــي  الرئيســية 
التطبيقيــة و اإلحصــاء و االحتمــال ، و ويقــوم أعضــاء 
هيئــة التدريــس بقســم الفيزيــاء بتغطيــة العــبء 
التدريســي لمقــررات الرياضيــات فــي كليــة العلــوم 

و الكليــات األخــرى منهــا:

- كلية علوم الحاسب والمعلومات
- كلية االعمال 

- كلية الهندسة
- كلية المجتمع 

- عمادة السنة االولي المشتركة

فــي  التنميــة  اهــداف  تحقيــق  مبــدا  مــن  وانطالقــا 
تــم  التعليمــي،  االســتثمار  واهميــة  المملكــة 
اســتحداث برنامــج دراســات عليــا بالقســم، ليحصــل 
موزعــة  تدريســية  وحــدة   39 اجتيــاز  بعــد  الطالــب 
ــع فصــول دراســية علــى درجــة الماجســتير  علــى أرب
الخطــة  اعتمــاد  تــم  وقــد  الرياضيــات  علــوم  فــي 
علــوم  فــي  الماجســتير  لبرنامــج  التدريســية 
الرياضيــات باالجتمــاع الســادس لمجلــس الجامعــة 

1440/8/11هـــ بتاريــخ  والمنعقــد 
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- الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في علوم الرياضيات

First Semester

Second Semester (Pure Mathematics)

Second Semester ( Applied Mathematics )

No

1
2
3
4
5

No

1
2
3
4
5

No

1
2
3
4
5

Code

MATH 600
MATH 610
MATH 620
MATH 630
MATH 640

Code

MATH 611
MATH 621
MATH 622
MATH 612
MATH 623

Code

MATH 631
MATH 641
MATH 642
MATH 632
MATH 643

Total Credits       10

Total Credits                 10

Total Credits                 10

The name of the course

Ethics and Editing Scientific Research
Abstract Algebra
Functional Analysis
Theory of Differential Equations
Numerical Analysis

The name of the course

Matrix Groups
Harmonic Analysis
Advanced Functional Analysis
Analytic Number Theory
Topology and Geometric Analysis

The name of the course

Partial Differential Equations 1
Numerical Linear Algebra
Optimization Methods
Mathematical Biology
Stochastic Processes

No. of Units

2
2
2
2
2

No. of Units

3
3
2
2
2

No. of Units

3
3(2,1,0)

2
2(1,1,0)

2

Prerequisite

MATH 600 & MATH 610
MATH 620
MATH 620
MATH 610
MATH 620

Pre-requisite

MATH 600 & MATH 630
MATH 640
MATH 640
MATH 630
MATH 630

Choose one of these 
two course

Choose one of these 
two course
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Third Semester ( Pure Mathematics )

 Applied Mathematics

Fourth Semester (Pure Mathematics &Applied Mathematics)

No

1
2
3
4
5

No

1
2
3
4
5

No

1

Code

MATH 615
MATH 625
MATH 696
MATH 616
MATH 626

Code

MATH 635
MATH 645
MATH 697
MATH 636
MATH 646

Code

MATH 699

Total Credits                 10

Total Credits                 10

Total Credits                 10

The name of the course

Ring Theory
Complex Analysis
Selected Topics in Pure Mathematics
Control Theory
Potential Theory

The name of the course

Principles of Optimal Control
Advanced Scientific Computation
Selected Topics in Applied Mathematics
Partial Differential Equations 2
Stochastic Differential Equations

The name of the course

Thesis

No. of Units

3
3
2
2
2

No. of Units

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

2
2
2

No. of Units

9

Pre-requisite

MATH 611
MATH 621

MATH 611 & MATH 621
MATH 621
MATH 621

Pre-requisite

MATH 631
MATH 641

MATH 631 & MATH 641
MATH 631
MATH 643

Choose one of these 
two course

Choose one of these 
two course
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جودة العملية التعليمية بقسم الرياضيات

- اســتطالع اراء طــالب قســم الرياضيــات فــي تقييــم المقــررات الدراســية بقســم الرياضيــات للعــام 
1439-1440هـــ الجامعــي 

Fourth Theme: 
Overall Evaluation

4.16
4.59

Third Theme: 
Evaluation of 
the course

4.185
4.545

Second Theme: 
What happened during 
the course (progression)

4.15
4.545

First theme: 
The beginning 
of the course

4.05
4.59

العام الجامعي
 1440-1439هـ

الفصل الدراسي األول 
الفصل الدراسي الثاني 

Fourth 
Theme: 
Overall 
Evaluation

Third Theme: 
Evaluation of
 the course

Second Theme: 
What happened 
during the course 
(progression)

First theme: 
The beginning 
of the course

الفصل 
الدراسي األول 

الفصل
 الدراسي الثاني 

5

4

3

2

1
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- مخرجات التعلم لمقررات قسم الرياضيات للعام الجامعي 1439-1440هـ

PLOs

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

PLOs

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

Average 
achievement %

71.8
77.0
82.7
69.2
60.8
62.7
80.2
81.2
73.3
67.3
83.5
84.4
84.4

Average 
achievement %

64.3
68.7
56.6
64.2
61.7
59.6
0.00
84.0
74.2
77.9
86.6
0.00
89.5

Assessment of Math Program Learning Outcomes
  2nd   semester 1439/1440H 

Assessment of Math Program Learning Outcomes
1st  semester 1439/1440H

100%

100%
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-  احصائيــة نســبة مشــاركة طــالب قســم الرياضيــات فــي العناصــر التفاعليــة بنظــام البــالك بــورد للعــام 
1439-1440هـــ  الجامعــي 

القسم

الرياضيات

لوحة النقاش

%56

لوحة النقاش

%54 

الواجبات

%75

الواجبات

%64 

الفصول االفتراضية

%25

الفصول االفتراضية

%44

الفصل الدراسي األول         الفصل الدراسي الثاني

االسم

سلمان مقبول الفهيقى
سلمان سعود السعيد
اسماء منصور الوسم

حمدة طارش الشمري

االسم

بدر الفي الرويلي

عنوان الرسالة

 مقررات
مقررات

 المعادالت التفاضلية مزدوجة
العشوائية التقدمية االرتجاعية

An extensive study on some 
lifetime distribution with their 

applications

عنوان الرسالة

 Clustering and Cluster inference of
complex data structures

م

1
2
3

4

م

1

التخصص

الرياضيات
الرياضيات

رياضيات بحته

احصاء

التخصص

احصاء

الجامعة المانحة للدرجة

Murray Satate
Wollongong

جامعة القصيم السعودية

جامعة الملك عبد العزيز
السعودية

الجامعة المانحة 
للدرجة

جالنسكو

أوال: درجة الماجستير 

- الحاصلين على الدرجات العلميه من منسوبي القسم

- الحاصلين على الدرجات العلميه من منسوبي القسم

ثانيا: درجة الدكتوراه 
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-  االسيمنارات العلمية 

قدم أعضاء هيئة التدريس بقسم االحياء العديد من المحاضرات العلمية من ابرزها

ااسم المحاضر

د/ سامي األزهر مورو

د/ حسن مشري

د/ سيد أحمد محمود

أ.د/ أحمد محمد أحمد

د. محمد زين حدادين

د. محمد إبراهيم يوسف

د. دالل عوض الرويلي

ا. منال الرديني

ا. منال الروضان

ا. منال الروضان

ا. غزيه مبارك السهلي

ا. غزيه مبارك السهلي

أ.ابتسام الرويلي

العنوان المحاضرة

حول بعض المؤثرات الخطية الغير محدودة

D لمؤثرات المتناظرة حسب الصنف

فصول من المؤثرات السوية و شبه السوية من الرتب العليا

السلوك التقاربي لحلول معادلة فروق غير خطية

الحلول الدورية لمعادلة ريكاتي التفاضلية

حول بعض المعادالت التكاملية العشوائية و تطبيقاتها

 Clar structures vs Fries structures in  hexagonal
systems

Excel تطبيقات على برنامج

ايجاد زوايا الدوال المثلثية

The unit circle

 On the Kreian-Milman Property and the Bade
Property

Bade propery

تطبيقات على الرسم األولي

التاريخ

04/11/2018

26/11/2018

09/12/2018

2019/03/03

2018/11/25

2019/03/10 

2019/03/03

1440/1/30هـ

1440/2/19هـ

2018/10/23

1440/3/13هـ

1440/2/22

1440/3/13

عدد 
المستفيدين

11

13

13

11

10

11

5

5

5

5

5

5

5
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٣- طاب الكلية 

- الطالب المنتظمين للعام الجامعي 1439-1440 هـ.

الجهة

قسم الكيمياء

قسم الفيزياء

قسم األحياء

قسم الرياضيات

الفصل األول
سعودي            غير سعودي 

الفصل الثاني
سعودي            غير سعودي 

العام الجامعي 1440/1439هـ

92
 201
81

 142
 200

 286
162
135

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

102 
208 
 97
149 
202 
299 
 166
 134

 0
 6
 1
 2
 0
 6
1

 2

 1
7 
 1
1 
 0
6 
 1
 3

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 

293
310

223
246

486
501

297
300

6

8

2

363

7
4

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني
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-  الطالب المنتظمين غير السعوديين مفصل بالجنسية للعام الجامعي 1439-1440 هـ 

الجهة

قسم
 الكيمياء

قسم
الفيزياء

قسم
 األحياء

قسم
 الرياضيات

أردني

 0

0 

2 

1 

مصري

 1

 0

1 

0 

سوري

 4

0

 
 0

 0

فلسطيني

 2

 0

 1

 0

سوداني

 1

 0

 0

 0

يمني

 0

 1

 3

 2

سعودي 
تحت اإلجراء

 0

 2

 0

 0

قبائل 
نازحة

 0

 0

 0

 1

2

1

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

3

1

2

0

2

0

1

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 اإلجراء )- (

  قبائل نازحة            ) - (

سعودي تحت اإلجراء ) 0 (

     قبائل نازحة           ) - (

سعودي تحت اإلجراء ) 2 (

  قبائل نازحة            ) - (

سعودي تحت اإلجراء ) 0 (

    قبائل نازحة           ) 1 (

قسم الفيزياءقسم الكيمياء

قسم الرياضيات قسم األحياء
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- معدل النجاح والرسوب للعام الجامعي 1439-1440هـ 

- معدل تقديرات الطالب بالكلية للعام الجامعي 1439-1440هـ 

- اإلداريين واالداريات بكلية العلوم حسب المؤهل العلمي للعام الجامعي 1439-1440 هـ 

األقسام األكاديمية

العام الجامعي 1440-1439هـ

نسبة
 الرسوب

نسبة
 الرسوب

نسبة
 الرسوب

نسبة
 الرسوب

نسبة
النجاح

نسبة
النجاح

نسبة
النجاح

نسبة
النجاح

الفصل الدراسي االول

الفصل الدراسي االول

الفصل الدراسي الثاني 

الفصل الدراسي الثاني 

15.35

٪15.35٪17.47

17.47 84.65

٪84.65٪82.53

82.53

تقديرات  الطالب

أ+
أ

ب+
ب
ج+
ج

د+
د
هـ

التصنيف

ماجستير
بكالوريوس

دبلوم 
ثانوية عامة

كفاءة متوسطة

الفصل الدراسي األول 

10.47
8.99
9.05
9.56
9.46
9.87
9.2

18.05
15.35

ذكور

2 
14 
2
3 
0 

الفصل الدراسي الثاني 

12.12
9.38
9.42
9.03
9.19

8.98
9.15

15.26
17.47

إناث

0
14 
0

 4
1 
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-  أعداد الخريجين للعام الجامعي 1439-1440هـ .

٤- خريجي الكلية 

األقسام

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

 9
12 

 8
8 

 17
12 

16 
4

 0
5 

 0
 0

 0
0 
 

 0
1 

8 
 23

 9
9 

20 
31
 

 20
8 

0 
2 

0
0
 

 0
1

 0
1

سعوديسعودي غير سعوديغير سعودي

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

الكيمياء

طالب وطالبة

طالب وطالبة

طالب وطالبة

طالب وطالبة

الرياضيات

الفيزياء

األحياء

59

50

34

81
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- عدد الطالب المقبولين ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام 1440-1441هـ

- المبتعثين والمبتعثات حسب نوع االبتعاث للعام الجامعي 1439-1440هـ

البرامج

الكيمياء
الفيزياء
االحياء

الرياضيات

ألقسام األكاديمية 

الكيمياء

الفيزياء

االحياء

الرياضيات

شطر طالب

8
6
12
10

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

 
دكتوراه

2
4 
5
1
3
5
8
3

 
ماجستير

3 
4
0
6
1
3
1
5

 شطر الطالبات

14
13
10
10

نوع االبتعاث

5- طاب الدراسات العليا

6- مبتعثي الكلية
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القسم

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات
شطر الطالب

شطر الطالبات

المجموع

جهة االبتعاث
بريطانيا

1
5
4
2
2
3 
8 
1 

26

امريكا

2
0
0 
1
1
4
0
0

8

استراليا

2
0
0
1
0
0
1 
0

4

السعودية

0
3
0
3
0 
1 
0 
7 

14

كندا

0
0
0
0
1
0
0
0

1

إسبانيا

0
0
1
0
0
0
0
0

1

- المبتعثين والمبتعثات حسب جهة االبتعاث للعام الجامعي 1439-1440هـ

جهة
 االبتعاث

المجموع

بريطانيا امريكاالسعودية إسبانيااستراليا كندا

30

15

1
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- أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة العلمية والجنسية للعام الجامعي 1439-1440 هـ 

- أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة العلمية للعام الجامعي 1439-1440 هـ 

األقسام 
االكاديمية

الكيمياء
الفيزياء
االحياء

الرياضيات

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر

محاضر

معيد

معيد

7- أعضاء هيئة التدريس 

سعودي     غير سعوديسعودي     غير سعوديسعودي     غير سعوديسعودي     غير سعوديسعودي     غير سعودي

1
1
0
0

8
1
2
1

1
0
2
1

9
8
9
5

4
4
7
3

15
19
9
14

1
0
0
2

1
2
3
3

10
15
8
16

0
0
0
0

20

15

1

 الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الرياضيات
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- اإلداريين واالداريات بكلية العلوم للعام الجامعي 1439-1440 هـ

- جهات تدريب اإلداريين واإلداريات  بكلية العلوم للعام الجامعي 1439-1440هـ 

- اإلداريين واإلداريات بكلية العلوم حسب المؤهل العلمي للعام الجامعي 1439-1440 هـ 

الجهة

مكتب سعادة عميد الكلية
إدارة الكلية

قسم الفيزياء
قسم الكيمياء

قسم األحياء
قسم الرياضيات

الجهة

وكالة الجامعة للجودة والتطوير
وحدة تقنية المعلومات

معهد اإلدارة العامة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

التصنيف

ماجستير
بكالوريوس

دبلوم 
ثانوية عامة

كفاءة متوسطة

عدد اإلداريين 
والفنيين

  
1
3
6
8
3 
0

عدد اإلداريين 
والفنيين

  
5
-
6
-

ذكور

2 
14 
2
3 
0 

عدد اإلداريات 
والفنيات

 2
7 
1
5
 4
0

عدد اإلداريات 
والفنيات

2
1
1
1

إناث

0
14 
0

 4
1 

8-أعضاء الهيئة اإلدارية 
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أبرز القرارات اإلدارية
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أبرز القرارات اإلدارية

فهــد  ناصــر  الدكتــور  بتعييــن  التعليــم  وزيــر  معالــي  قــرار  صــدور 
الطويــل، عميــًدا لعمــادة القبــول والتســجيل بالقــرار رقــم ٩٠85٠/٤٠/٣ 

ــخ ١٤٤٠/٩/8هـــ . بتاري

ــوض  ــن ع ــاد ب ــور زي ــن الدكت ــم بتعيي ــر التعلي ــي وزي ــرار معال ــدور ق ص
رقــم  بالقــرار  المشــتركة  األولــي  للســنة  عميــًدا  الرويلــي،  عاقــل 

١٤٤٠/٩/8هـــ. بتاريــخ   ٩٠85٠/٤٠/٣

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بافتتــاح قســم اإلحصــاء بكليــة 
العلــوم بســكاكا بالقــرار رقــم 6/٤٠/١66٠ بتاريــخ ١٤٤٠/٠6/2١هـــ.

صــدور القــرار معالــي مديــر الجامعــة بتشــكيل مجلــس كليــة العلــوم، 
بنــاء علــى المعاملــة رقــم ٤/٤٠/22١٤ بتاريــخ ١٤٤٠/٠8/٠٤هـــ.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة باســتمرار الدكتــور محمــد بــن 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  شــؤون  لعمــادة  عميــًدا  العنــزي،  ضحــوي 

١٤٤٠/٠6/١5هـــ. وتاريــخ   6/٤٠/١6٤7 رقــم  بالقــرار  والموظفيــن 

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــور عبــد اهلل بــن 
مــرزوق الهاجــوج، مشــرًفا علــى وحــدة حمايــة البيئــة مــن التلــوث 

١٤٣٩/١2/26هـــ. وتاريــخ   6/٣٩/١52٠ رقــم  بالقــرار 

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتكليــف الدكتــور إبراهيــم بــن 
حوتــان الســهيمي، مديــرا للمعمــل المركــزي بالجامعــة بنــاء علــى 

١٤٤٠/5/١6هـــ وتاريــخ   5١5٣٤/٤٠/٣ رقــم   المعاملــة 

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتجديــد تعييــن الدكتــورة عبيــر 
بنــت يوســف الحشــاش، وكيلــة لكليــة العلــوم بالقــرار رقــم ٤٠/١58١/6 

وتاريــخ ١٤٤٠/٠٣/١2هـــ ولمــدة عاميــن.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــورة ســام بنــت 
ــرار  ــة بالق ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــة لكلي ــراري، وكيل ــالم الش س

رقــم 6/٤٠/١58٣ وتاريــخ ١٤٤٠/٠٣/١2هـــ ولمــدة عاميــن.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــورة دالل عــوض 
بالقــرار رقــم 6/٤٠/١585 وتاريــخ  الصيدلــة،  الرويلــي، وكيلــة لكليــة 

عاميــن. ولمــدة  ١٤٤٠/٠٣/١2هـــ 

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن منســقات األقســام، بالقرار 
رقــم ٣/٤٠/٤٩5٣٠ وتاريــخ ١٤٣٩/١2/١١هـــ ولمدة عامين.

صــدور قــرار معالــي مديــر الجامعــة بتعييــن الدكتــورة نعمــي بنــت عبــد 
ــم ٣/٤٠/٤١٤٠7  ــرار رق ــاء بالق ــم الفيزي ــقة لقس ــي، منس ــن الثبيت المعي

وتاريــخ ١٤٤٠/٠٤/١٩هـــ ولمــدة عاميــن.
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العتيبــي  مشــاعل  الدكتــورة  بترقيــة  التنفيــذي  القــرار  صــدور 
الــي رتبــة أســتاذ مســاعد بنــاء علــى المعاملــة رقــم 8٩25٠/٣/٤٠ 

ــخ  ٠2/٠٩/١٤٤٠ هـــ. بتاري

صــدور قــرار ســعادة عميــد الكليــة بتشــكيل اللجــان المختلفــة 
بكليــة العلــوم، بالقــرار رقــم ٣/٤٠/٤٤٩١8 بتاريــخ ١٤٤٠/٠5/٠2 هـــ.

متابعــة  لجنــة  بتشــكيل  الكليــة  عميــد  ســعادة  قــرار  صــدور 
الخطــة التنفيذيــة للخطــة االســتراتيجية لكليــة العلــوم، بالقرار 

ــخ ١٤٤٠/٠2/2٠هـــ. ــم  ١8576/٤٠/٣ بتاري رق

ــن  ــاف ب ــتاذ ني ــف األس ــة بتكلي ــر الجامع ــي مدي ــرار معال ــدور ق ص
ــة  ــإدارة المتابع ــة األداء ب ــم متابع ــا لقس ــي، رئيس ــارب العتيب مح

ــن ــدة عامي ــخ ١٤٤٠/٠7/٠5هـــ ولم ــم 6/٤٠/١7٠٣ وتاري ــرار رق بالق
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أوًلا: تجهيز المختبرات والقاعات التدريسية        

القاعات الدراسية والمختبرات في كلية العلوم 

قاعــات الدراســية المجهــزة والمــزودة بالســبورة الذكيــة 25 . 1
ــية  ــة دراس ــالب، و15  قاع ــطر الط ــوم بش ــة العل ــه بكلي قاع

مشــتركة مجهــزة بشــطر الطالبــات.

فــي شــطر . 2 العلــوم  بكليــة  المختبــرات 25 مختبــر  عــدد   
فنــي.  15 الفنيــن  عــدد  وإجمالــي  الطــالب، 

شــطر . 3 فــي  العلــوم  بكليــة  مختبــر   12 المختبــرات  عــدد 
فنيــات.  10 الفنيــات  عــدد  اجمالــي  و  الطالبــات، 

األمــن . 4 ضمــان  مســتلزمات  اســتكمال  مــن  االنتهــاء 
ــالل  ــن خ ــطرين(، م ــي الش ــة )ف ــرات الكلي ــالمة بمختب والس
تزويــد المختبــرات بــأدوات الســالمة كذلــك تزويــد األقســام 

الحديثــة.  المعمليــة  االجهــزة  بعــدد مــن 

٩- البيئة التعليمية الداعمة والمرافق الخدمية 

القسم

شطر الطالب

شطر الطالبات

المبنى

مبني كلية العلوم

مبني “و”

المبنى

G
F
ب

العدد

25

15

العدد

21
4
12

مختبراتقاعات دراسية
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 ثانيا: وسائل السامة في مختبرات الكلية

أقسام الكلية

الكيمياء

الفيزياء

األحياء

الطالب

الطالبات

الطالب

الطالبات

الطالب

الطالبات

عدد األجهزة 
العلمية

30

160

20

153

30

170

أدوات السالمة

1 دش + 16طفاية حريق + 8 صناديق 
اسعافات اوليه + 500 نظارة+ دش للعين

4 دش +4 طفايات حريق
)كمامات نظارات

4 صناديق لالسعافات االوليه + دش للعين

16 طفاية حريق 8 صناديق اسعافات اولية
 + دش للعين

4 دش +4 طفايات حريق
)كمامات نظارات

4 صناديق لالسعافات االوليه + دش للعين

16 طفاية حريق
+ 8 صناديق اسعافات اولية + دش للعين

4 دش +4 طفايات حريق
)كمامات نظارات

4 صناديق لالسعافات االوليه + دش للعين

أسطوانات
 الغاز

20

4

0

1

1

3
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-  جدول متابعة أعمال الزيارة و الصيانة خالل العام الجامعي  1439 /  1440هـ .

الكيمياء
الفيزياء
األحياء

شطر الطالبات

5
3
10

شطر الطالب

7
5
8

أقسام الكلية

األحياءالفيزياءالكيمياء

طالبطالب
طالب طالباتطالبات

طالبات

75

8 53

10
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ــة  ــة منتهي ــوات الكيميائي ــن العب ــص م ــة والتخل ــرات الطبي ــات المختب ــن نفاي ــص م ــرات التخل ــدد م -  ع
ــوم ــة العل ــة بكلي الصالحي

الكيمياء

األحياء

التخلص من
 النفايات

125 جالون  
  100 جالون 
 200 جالون
150 جالون 

التخلص من العبوات 
الكيميائية منتهية الصالحية

 9 كيلو
 7 كيلو

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

الجهة

شطر الطالب
شطر الطالبات

شطر الطالب
شطر الطالبات

القسم

57516
كيلو جالون  



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 9 114

ثالثا: المرافق الخدمية:

تــم تجهيــز مبنــى الكليــة ببعــض الخدمــات والمرافــق األكاديميــة والترويحيــة 
والتــي تلبــي احتياجــات منســوبي الكليــة وفيمــا يلــي ابــرز المرافــق الخدميــة 

بكليــة العلــوم بشــطريها.

اولًا: المختبرات المتخصصة
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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: ماكينة الي - لسحب النقود
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سابعًا : االستراحة و أماكن الدراسة

ثامنًا : المطعم
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تاسعًا : مسرح الكلية

عاشرًا : قاعة االجتماعات
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البحث العلمي
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- مشاريع الكتب المدعومة من جامعة الجوف للعام الجامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

ــي  ــن ف ــس و م ــة التدري ــاء هيئ ــي ألعض ــث العلم ــادة البح ــن عم ــة م ــة المدعوم ــاريع البحثي - المش
حكمهــم للعــام الجامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

-  قسم الكيمياء

39/164

كيمياء المركبات الحلقية 
الغير متجانسة، التشييد، 

التفاعالت والتطبيقات
مرفت عبد العزيز الشريف

التخصصالمؤلف الرئيسي عنوان الكتاب
المؤلفون

المساعدون

-كيمياء عضوية

رقم المشروع
 البحثي

عنوان المشروع البحثي

Green Synthesis of Metallic and Biometallic 
Nanoparticles on Graphene for CO oxidation

Advanced Technique of Controlling Irrigation 
Water by Using Highly Absorbent Polymer–Clay 
Composite Materials

Synthesis, characterization and biological 
evaluation of some cyclopalladated complexes

Recycling of waste eggshell for treatment of olive 
oil and waste water

Opportunities and challenges for biofuel production 
from vegetable oils using novel composites based

إزالة الملوثات العضوية باستخدام طبقات ثنائية 
الهيدروكسيد

رقم المشروع

39/40

139/40

378/40

364/40

311/40

173/40

م

1

2

3

4

5

6

اسم الباحث الرئيسي

د. مساعد سعود الحميمص

د. إبراهيم السهيمي

د. ناصر فهد العتيبي

د. عمرو محمد السيد نصار

ا.د حسن محمد احمد حسن

د. اسماعيل محمد احمد 
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عنوان المشروع البحثي

Developing of novel technique for selective 
determination of antioxidant activity of natural 
extracts

A facile approach for capturing heavy metals from 
wAstewater using newly fabricated polymer clay 
nanocomposites

Fabrication of Novel Wound-Dressing Nanofibers 
Containing silver Nanoparticles and Jouf Extra Virgin 
Olive Oils as Dressings for Chronic Wounds

Utilization of Some Non-edible Vegetable Oils as 
Alternative to Some Petroleum products

Developing of novel optical sensors for hazardous 
materials in environmental samples using a synthetic 
and naturally extracted compounds

Measuring the concentrations of phosphate and 
heavy metals in groundwater before and after 
treatment by low cost technique silica and activated 
carbon in Al-Jouf-Skaka.

Immobilization of novel inorganic metal nano-
complexes onto modified advanced nano- 
structured materials for wastewater treatment and 
in vivo anti- inflammatory therapy in induced model 
of rheumatoid

رقم المشروع

278/40

10/40

18/40

309/40

316/40

220/40

70/40

م

7

8

9

10

11

12

13

اسم الباحث الرئيسي

د. خالد فاروق

د. محمد رضا علي بربر

د. محمد رمضان عبد المجيد 
األعصر

د. مدثر فاروق حسين محمد

د. عمرو عيسوي

د. مطيره شاكر الشمري

د. رحاب جالل الشرقاوي
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-  قسم  الفيزياء

عنوان المشروع البحثي

Natural Radioactivity Level in Building Materials as 
a Possible Cause of Cancer in Al Jouf Region

Fabrication and characterization of heavy_metal 
oxide glasses for nuclear radiation Shielding 
materials

Tailoring the physical properties of One-
Dimensional MgO Nanostructures using vapor 
transport deposition parameters

Fabrication of microfluidic devices based on three-
dimensional structured porous membrane for 
advanced separation purposes

Synthesis, Characterization and Effect of Ion 
Beam Irradiation on Polymer Nanocomposites for 
Electrical Energy Storage Applications

Structural, morphological, optical and electrical 
investigations on Co0.7Fe0.3)MoO4( and ZrMoO3

Synthesis and Magnetic Characterization of 
Nanoscale Manganites of Perovskite type for 
Biomedical Application: Cancer therapy

رقم المشروع

215/40

180/40

55/40

111/40

177/40

319/40

176/40

م

14

15

16

17

18

19

20

اسم الباحث الرئيسي

د. زياد عوض الرويلى

ا. د محمد امين يوسف

د. نوميرى محمد عباس 

د. عبد العظيم معبد

د. نعمى عبد المعين الثبيتي

أسمى رشيد العرفاوي

أنور محمد نوزري
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-  قسم األحياء

-  قسم الرياضيات

عنوان المشروع البحثي

Evaluation of the protective role of Spirulina 
platensis against microcysystin-LR induced 
Toxicity in Rats

Vaporization of olive mill solid waste

Isolation of saponins fractions from some medicinal 
plants growing in sakaka region and evaluation of 
its biological activity

Proteomic analysis of the venom of three species 
of vermivorus cone snails inhabiting Red sea coast 
as a source for novel antimicrobial peptides

Study of ecological implications )temperature 
changes( on some agricultural crops developing

endophytes of wild plant from Al-Joufas ecofriendly 
biocontrol agent of insect

عنوان المشروع البحثي

Partial optimal control problems for a class of 
distributed sysyems

on Bivarite mixture of inverse weibull distribution

رقم المشروع

370/40

349/40

240/40

284/40

330/40

304/40

رقم المشروع

167/40

327/40

م

21

22

23

24

25

26

م

27

28

اسم الباحث الرئيسي

د. موسى عثمان قرموش

د. عبد اهلل مرزوق الهاجوج

د. اسامة أحمد مهلل حسانين

د. ماجد محمد على فودة

د. هيفاء عبد العزيز الساكت

د. سالم سالم الشراري

اسم الباحث الرئيسي

د. معاوية ولد سيدي

د. اسماء سليمان المويشير
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- األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس للعامين 2018-2019م . 

اسم عضو
 هيئة التدريس

د. مساعد سعود 
الحميمص

د. مساعد سعود 
الحميمص

د. حسن محمد 
احمد حسن

د. مساعد 
الحميمص

د. إبراهيم 
السهيمي

د. محمود كامل

د. إبراهيم 
السهيمي

د. إبراهيم 
السهيمي

د. ناصر العتيبي

د. إبراهيم 
السهيمي

د. حسن محمد 
احمد حسن

ا.د نايف المعيقل

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

Catalytic hydrogenation of furfural and furfuryl alcohol to 
fuel additives and value-added chemicals

Gold Nanoparticles Supported on carbon Derived from 
Solid Olive Waste for Epoxidation of Cycloocteneˮ

Sulfhydryl functionalized activated carbon for Pb(II) ions 
removal: kinetics, isotherms, and mechanism

Adsorption, kinetics and thermodynamics studies of 
safranin and methylene blue on a novel adsorbent based 
on phosphorylated sawdust

Ionic liquid green synthesis of CeO2 nanorods and nano-
cubes: Investigation of the shape dependent on catalytic 
performance

Recyclable glutaraldehyde cross-linked polymeric tannin to 
sequester hexavalent uranium from aqueous solution

Synthesis of phosphorylated raw sawdust for the removal 
of toxic metal ions from aqueous medium: Adsorption 
mechanism for clean approach

Efficient removal of manganese ions from aqueous medium 
using a recyclable polymeric nanocomposite: A study of 
adsorption parameters and thermodynamics

Heteroatom-doped magnetic hydrochar to remove post-
transition and transition metals from water: Synthesis, 
characterization, and adsorption studies

Spectrophotometric determination of trace-level bromate 
in drinking water after post-column reaction with 
pararosaniline based on multiwalled carbon nanotubes

Evaluation of bromate formation control during drinking 
water disinfection in Saudi Arabia

Quantitative analysis of some inorganic anions (nitrate and 
nitrite) in metropolitan and bottled water samples using 
ultra-performance liquid chromatography/electrospray 
ionization mass spectrometry

Fabrication of graphene oxide incorporated  polyethersulfone 
hybrid ultrafiltration membranes for humic acid removal

Novel copolyhydrazides and copolyoxadiazoles based 
on 1,4-phenyl linkage and 1,3,4-thiadiazole moiety in 
the polymer Main chain to induce glass transition and to 
improve the thermal stability, solubility, and antimicrobial 
activity

المجلة
االسم

Turkish Journal of 
Chemistry

Asian Journal of 
Chemistry

Sparation Science
 and Technology

Desalination and
 water treatment

J. Molecular Liquids

J. Molecular Liquids

Journal of Sol-Gel 
Science and Technology

Desalination and
 Water Treatment

Chemosphere

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL 
ANALYTICAL 
CHEMISTRY

Desalination and 
Water Treatment

Desalination and
 Water Treatment

Separation and 
Purification Technology

Journal of Polymer 
Research

سنة
النشر

2019

2018

2019

2019

2019
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اسم عضو
 هيئة التدريس

 
د. وائل عرفه

د. عمرو نصار
د. ناصر العتيبي

د. عمرو نصار
د. إبراهيم السهيمي

د. ناصر العتيبي

د. عمرو نصار

د. عمرو عيسوي
د. عمرو نصار
د. وائل عرفه

د. عمرو عيسوي
د. حسن شكري 

د. عمرو عبد النبي 
إبراهيم عيسوي

د. عمرو عيسوي
د. حازم مهران

د. خالد فاروق المصري
د. احمد الغراب

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

A New Sustainable Strategy for Synthesis of Novel Series of 
Bis-imidazole  and Bis-1,3-thiazine Derivatives

Sustainable Catalytic Process with a High Eco-scale Score 
for the Synthesis of Novel Series of Bischalcones through 
Claisen–Schmidt Condensation

A sustainable strategy for the synthesis of bis-
2- iminothiazolidin-4-ones utilizing novel series of 
asymmetrically substituted bis-thioureas as viable 
precursors

An eco-compatible access to diversified bisoxazolone and 
bisimidazole derivatives

An eco-compatible pathway to the synthesis of mono and 
bis-multisubstituted imidazoles over novel reusable ionic 
liquids: an efficient and green sonochemical proces

L-Proline catalyzed one-pot synthesis of polysubstituted 
pyridine system incorporating benzothiazole moiety via 
sustainable sonochemical approach

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

Diaqua oxalato Strontium(II) complex as precursor for facile 
fabrication of Ag-NPs@SrCO3, characterization, optical 
properties and morphological studies

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

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

Isothermal, kinetic, and thermodynamic studies on copper 
adsorption on modified styrene acrylonitrile copolymer

Biocompatible and Biodegradable Chitosan Composites in 
Wound Healing Application: In Situ Novel Photo-Induced 
Skin Regeneration Approach 

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

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

Antimicrobial and cytotoxic evaluation of two dimensional 
cobalt-based co-ordination polymer

المجلة
االسم

 J. Heterocyclic Chem.

J. Heterocyclic Chem.

RSC advances

ARKIVOC

RSC advances

RSC advances

New journal of
 chemistry

Journal
 of coordination 

chemistry

Applied Organometallic 
Chemistry

Solar Energy

International Journal of 
Environmental Science 

and Technology

Sustainable Polymer 
Composites and 
Nanocomposites

Journal of Cleaner 
Production

Journal of the Taiwan 
Institute of Chemical 

Engineers

Oxidation 
Communications 

41(3):412-418

سنة
النشر

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2019

2019

2018

2018

2018
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اسم عضو
 هيئة التدريس

 
د. احمد الغراب

د. حسن الجبالي
د. نرمين علي

د.  خالد المصري
د. احمد الغراب

د. حازم مهران

د. ِأشرف  اسماعيل

د. محمد االعصر

طارق  النسر

د. محمد السيد

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

Eurasian Journal of FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY Effect of Psyllium Husk Based Dietetic 
Cookies on Hematologial Parameters of Normal and 
Hypercholesterolemic Subjects

Effect of Psyllium Husk Based Dietetic Cookies 
on Hematologial Parameters of Normal and 
Hypercholesterolemic Subjects

Mixed ligand coordination polymer as potential 
α-glucosidase inhibitor

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

Simple GC–MS method for analysis of Levetiracetam 
and process-related toxic impurity

New Synthesized Amino Acids-based Surfactants 
as Efficient Inhibitors for Corrosion of Mild Steel in 
Hydrochloric Acid Medium: Kinetics and Thermodynamic 
Approach

Corrosion Inhibition of Sabic Iron in Different Media Using 
Synthesized Sodium N-dodecyl Arginine Surfactant

Fatty alcohol containing nanostructured lipid carrier 
(NLC) for progesterone oral delivery: In vitro and ex vivo 
studies

Multifunctional carbamazepine loaded nanostructured 
lipid carrier (NLC) formulation

Novel cellulose nanofibers/barium titanate nanoparticles 
nanocomposites and their electrical properties

Fabrication of polyacrylonitrile/β-cyclodextrin/graphene 
oxide nanofibers composite as an efficient adsorbent for 
cationic dye

Isothermal, kinetic, and thermodynamic studies on 
copper adsorption on modified styrene acrylonitrile 
copolymer

Synthesis, characterization and corrosion 
inhibation of n-phenylhydrazide derivative metal 
complexes:experimental and quantum Chemical studies

Synthetic, spectroscopic,thermogravimetric and 
biological studies of some lanthanide(III)and Th(IV)with 
fluorescein dye as a complexing agent

المجلة
االسم

 Eurasian Journal of 
FOOD SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 75

Eurasian Journal of 
FOOD SCIENCE AND 

TECHNOLOGY

Oxidation 
Communications 

41(1):122-129

Biomedicine & 
Pharmacotherapy 98, 

446-453

Microchemical Journal

Int. J. Electrochem. Sci

Int. J. Electrochem. Sci

Journal of Drug Delivery
 Science and Technology

International Journal of 
Pharmaceutics

Journal of Physical 
Organic Chemistry

Environmental 
Nanotechnology, 

Monitoring & 
Management

International Journal of 
Environmental Science 

and Technology

Z. Phys. Chem

Science of Advanced 
materials

سنة
النشر

2019

2019

2018

2018

2019

2018

2019

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

- قسم الكيمياء
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اسم عضو
 هيئة التدريس

 
د. نادية الكنزى

د. نادية الكنزى
د. اميره عنيم
د. شيماء نبيل

د|. نادية الكنزى
د. هاجر الهريشي

د. رحاب الشرقاوى

د. هاجر الهريشي

د. ايمان الشايقي

د. نادية الكنزى
د. اميرة غنيم 

د. اميرة غنيم

د. اميرة محمود
د. مرفت الشريف

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

Convenient Synthesis of Novel Nitrogen Bridgehead 
Heterocycles Utilizing 3-Mercapto-6H-[1,2,4,5]
oxatriazino[3,2-a]isoindol-6-one as a new synthon

Design and Synthesis of Some New Quinoxaline-Based 
Heterocycles.

Short review on Synthesis of Thiophene,Pyrazole and 
thiazole derivatives

Synthesis of thiazolidinone related to pyrroloquinoline 
dicarbonitrile

Synhesis, Molecular Docking Studies and in vitro 
Antimicrobial Evaluation of Novel Pyrimido[1,2-a]
quinoxaline and Triazino[4,3-a]quinoxaline Derivatives

Synthesis and evaluation of anticancer activity of novel 
derivatives based on 5,10-dioxo-benzo[g]quinoline 
moiety

Mini Review on Synthesis of Pyrimidinthione, 
Pyrimidinedione Derivatives and Their Biological Activity

Multi-walled carbon nanotubes decorated with Cu(II) 
triazole Schiff base complex for adsorptive removal of 
synthetic dyes

Green Synthesis, Characterization and Biological 
Evaluation of New Pyrazino Pyrido Quinolone Derivatives 
under Catalyst free Conditions

Selective Electrochemical Determination of Etoposide 
Using a Molecularly Imprinted Overoxidized Polypyrrole 
Coated Glassy Carbon Electrode

Assessment of Serum Levels of Electrolytes and Trace 
Elements in Leukaemia Patients in Sudan

Design, Synthesis, Molecular Modeling Study, and 
Antimicrobial Activity of Some Novel Pyrano[2,3-b]
pyridine and Pyrrolo[2,3-b]pyrano[2.3-d] pyridine 
Derivatives

Synthesis and antimicrobial evaluation of new 
glucosylimino thiazole derivatives

Synthesis and structure elucidation of some new azo dye 
from hydroxyquinolin-2(1H)- one derivatives and their 
antimicrobial evaluation

Synthesis and studies molecular docking of some 
new thioxobenzo[g]pteridine derivatives and 1,4- 
dihydroquinoxaline derivatives with glycosidic moiety

Review on Synthesis of N-glucosylamine Derivatives and 
Their Biological Activity

المجلة
االسم

  Journal of heterocyclic 
chemistry

J. Heterocylc. Chem.

J. Chin. Chem. Soc

ASIAN JOURNAL OF 
CHEMISTRY

HETEROCYCLES

Research Journal of Life 
Sciences, Bioinformatics, 

Pharmaceutical, and 
Chemical Sciences

Recent Advances in 
Petrochemical Science

Journal of Molecular 
Liquids

Journal of Applicable 
Chemistry

International Journal of 
Electrochemistry

Acta Scientific 
Pharmaceutical Sciences

J. Heterocyclic Chem

Journal of the Iranian 
Chemical Society

Journal of the Iranian 
Chemical Society

Journal of Taibah 
University for Science 

ISSN:

Journal of Chemical and 
Pharmaceutical Research

سنة
النشر

2019

2018

2018

2018

2018

2018
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2019
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اسم عضو
 هيئة التدريس

د. مارية ناصري

د. بسمة بلبول

ا. د. وسيلة درافة

د. رانيا حسنى

اسم عضو
 هيئة التدريس

 
د. شقرون بالل

د. زياد الرويلي 

د. نادية زايدي
د. زياد الرويلي

د. أسمي العرفاوي
د. زياد الرويلي

أ د عبدالعظيم معبد

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

Magnetic Entropy Change in 
La0.57Nd0.1Sr0.13Ag0.2MnO3 by Means of Theoretical 
M o d e l s

Synthesis and characterization of (1 − x) 
(La0.6Ca0.4MnO3)/x(Sb2O3) ceramic composites

Nano Titania Combined with Micro Silica Reinforced 
Limestone Cement: Physico-mechanical Investigation

Synthesis and characterization nickel doped ceria 
nanopartcules with improved surface reducibility

Synthesis, electrochemical and heterogenous 
electrocatalytic behaviors of a novel non symetrical 
copper  (ll) complex

Synthesis and characterization of newly synthesized 
Schiff base ligand and its metal  complexes as potent 
anticancer

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

 Study of Stark Effect in n-doped 1.55 μm InN 0.92 y P 
1− 1.92 y Bi y/InP MQWs

Modeling the Magnetocaloric Effect of La0.67Pb0.33MnO3 
by  theMean-Field Theory

Spontaneous Magnetization Estimation and 
Magnetocaloric Effect Study by Means of Theoretical 
Models in La0.67Pb0.33MnO3

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

A THERMODYNAMIC UNDERSTANDING OF 
HORIZONTAL PORES FORMATION IN ANODIZED 
DOPED ALUMINUM WITH ALLOYING ELEMENTS

TWO PHASE CO-CU THIN FILMS WITH 
SIZE DISTRIBUTION OF FERROMAGNETIC 
NANOSTRUCTURES OPTIMUM FOR GIANT MAGNETO 
R E S I S TA N C E

Review on the Formation of Anodic Metal Oxides and 
their Sensing Applications

المجلة
االسم

  
Journal of Low 
Temperature

Phase Transitions

Egyptian Journal of 
Chemistry

Rsc advances

Journal of fondamental 
and applied science

Journal of Molecular 
Structure

المجلة
االسم

Journal of
 Electronic Materials

Journal of 
superconductivity and 

Novel Magnetism

Journal of Super 
conductivity and Novel 

Magnetism

Thin Solid Films

Journal of 
Electroanalytical 

Chemistry 829 (2018) 
138–147

Current Nanoscience, 
accepted

Current Nanoscience, 
2019, 15(1): 6 – 26

سنة
النشر

2019

2019

2019

2018

2019

2019

سنة
النشر

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019
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اسم عضو
 هيئة التدريس

 
د. نوميرى هديه

د. أنور توزري

د. محمد مبارك 
د. محمد عشري

د. مسعود مصطفي

د. أحمد مصطفى

أ.د / محمد يوسف
د. احمد مصطفي

أ.د / محمد يوسف

 د. محمد فتحي

د. احمد ابوالمعارف 
عبد الرحيم حسين

د. محمد إسرائيل 

د. خلف اهلل قاسم

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

Examination of the kinetic reactions mechanism for As-Se 
chalcogenide glasses under non-isothermal conditions

Controlled synthesis, morphological, optical and electrical 
properties of copper-doped zinc oxysulfide nanostructures

Effect of oxidation time on structural, optical and electrical 
properties of mixed copper oxides nanocrystallites

Towards understanding the morphological, magnetic, 
optical and electrical properties of MnO2 nanowires for 
magneto-and optoelectronic applications

Structural and magnetotransport properties of (La, Pr)-Ba 
manganites

Structural, magnetic and AC susceptibility properties of 
Dy0.5(Sr1-xCax)0.5MnO3 (0 ≤ x ≤ 140.3) manganites

Growth and anisotropy of transport properties of CuGaSe2 
single crystals

Effect of Laser Beam on Structural, Optical, and Electrical 
Properties of BaTiO3 Nanoparticles during Sol-Gel 
Preparation

Determining the gamma-ray parameters for BaO–ZnO–
B2O3 glasses using MCNP5 code: a comparison study

Comparison study of photon attenuation characteristics of 
Poly vinyl alcohol (PVA) doped with Pb(NO3)2 by MCNP5 
code, XCOM and experimental results

BIOLOGECAL  RADIATION HAZARDS OF SOME 
FERTILIZER BRANDS IN UPPER EGYPT

ASSESSMENT OF NATURAL RADIOACTIVITY OF SOIL 
IN NEW ASSIUT CITY AND RADIOLOGICAL HAZARDS 
THAT  EXPOSED POPULATION

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

XUV spectra and soft X-ray laser wavelengths of 4f–4d 
transitions in Ni+8

Matched Filter Based detection over time varying fading 
channels by optimizing the Value of cost function

Fault Analysis For Light Weight Block Cipher For Security 
Analysis In Wireless Sensor Network For Internet Of Things

Morphological and Chemical Composition of Total 
Particulate Matter in Region of Qena/ Egypt

المجلة
االسم

Appl. Phys. A (2018) 
124:562

Appl. Phys. A (2018) 
124:617

Optik 173 (2018) 
101–109.

Journal of Materials 
Science: Materials 

in Electronics (2018) 
29:20695–20702.

Journal of Alloys and 
Compounds

Journal of Molecular 
Structure

Heliyon

Journal of the Korean 
Ceramic Society

Radiation Effects and 
Defects in Solids

Progress in Nuclear 
Energy

Assiut Univ. J. of Physics

Assiut Univ. J. of Physics 
47(2), p-p 1-20(2018)

Optik

Indian Journal of Physics

Open Science Journal 
vol 4.No.1.

IEEE, Int Proceedings of 
Conf

IOSR Journal of 
Environmental Science, 

Toxicology and Food 
Technology (IOSR-

JESTFT)12
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النشر
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2018
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2019
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اسم عضو
 هيئة التدريس

 
د. حسن شكري 

د. محمد االعصر 
د. حسن شكري

د. اسالم عبد التواب 
السيد

د. أحالم محمد شريف
د. ماريه ناصري

اسم عضو
 هيئة التدريس

 
 د.موسي قرموش 

د.إبراهيم عبد الفريض

د. موسي عثمان 
قرموش

د. حسن علي
 الجبالي

عبد السالم الخالدي

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

Development of Nano-WO3 Doped with NiO for Wireless 
Gas Sensors

Synthesis and Characterization of Stabilized Tetragonal 
Nano Zirconia by Precipitation Method

Electrospun Polyvinyl Alcohol Nanofibers Containing 
Titanium Dioxide for Gas Sensor Applications

Isothermal, kinetic, and thermodynamic studies on copper 
adsorption on modified styrene acrylonitrile copolymer

Shape-controlled synthesis of nanostructured Co-
dopedZnO thin films and their magnetic properties

Magnetic Entropy Change in La0.57Nd0.1Sr0.13 
Ag0.2MnO3  by Means of Theoretical Models 

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

Phytochemical analysis and anticancer screening of some 
indigenous plants grown in Saudi Arabia

Umbelliferone prevents oxidative stress, inflammation and 
hematological alterations, and modulates glutamate-nitric 
oxide-cGMP signaling in hyperammonemic rats.

Antileishmanial and antitrypanosomal activity of 
symmetrical dibenzyl-substituted α,β-unsaturated 
carbonyl-based compounds

Synthesis, antimicrobial evaluation and docking studies of 
new pyrazolone derivatives.

Synthetic ligustrazine based cyclohexanone and oxime 
analogs as Anti-Trypanosoma and Anti-Leishmanial 
agents. Brazilian

Effects of some natural leads on Trypanosoma and 
Leishmania strains

Synthesis, antimicrobial activities and GAPDH docking of 
novel 1,2,3-triazole derivatives.

المجلة
االسم

Arabian Journal for 
Science and Engineering

Journal of Nano 
Research

Arabian Journal for 
Science and Engineering

Arabian Journal for 
Science and Engineering

CrystEngComm

Journal of low 
temperature physics

المجلة
االسم

 
Journal of Cancer and 
Biomedical Research

Biomedicine & 
Pharmacotherapy 98, 

446-453

Drug Design 
Development and 

Therapy

Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research

Journal of 
Pharmaceutical Sciences

Tropical Biomedicine

Tropical Journal of 
Pharmaceutical

Research

سنة
النشر

2019

2019

2019

2019

2018

2019

سنة
النشر
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اسم عضو
 هيئة التدريس

 
د. هاني محمدعوض 

عبدالظاهر

ا.د هاني عبد الظاهر
د. هيفاء الساكت 

د. شيماء نبيل 

ا.د عالء الدين السيوفي 
د. عبد السالم الخالدي

د. فاطمة جالل 

ا. د. عالء الدين 
السيوفي

د. اسامه مهلل

د. ابراهيم بيومي عبد 
الفريض

د. بن عمر بن يسعد 
عبد القادر شبة

د. أشرف السيد

د. ماجد فوده

د. حسن الجبالي
د. نرمين  موسي

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

 
Phylogeny and morphology of new species of 
G l o b i s p o r a n g i u m

“Soil Productivity Enhancement” Chapter: Olive-Pressed 
Solid Residues as a Medium for Growing Mushrooms and 
Increasing Soil Fertility

Morphological and molecular identification of selected 
Coleoptera from Sakaka, Aljouf, North-Western Saudi 
Arabia: Comparative study

Identification and Molecular Characterisation of a Novel 
Manganese Superoxide Dismutase Gene from Flesh Fly 
Larvae, Sarcophaga argyrostoma (Diptera: Sarcophagidae)

Protective effect of water extract of the black mulberry 
leaves, Morus nigra, on organophosphorus toxicity in male 
albino rats

Antifungal activity of Ficus sycomorus L. extracts against 
dermatophytes and other associated fungi isolated from 
Camels ringworm lesions

Flavone C-glycosides from Vaccaria pyramidata: Structure 
elucidation by spectroscopy and theoretical calculations

extracts from Yeast and Carrot Roots Enhance Maize 
Performance under Seawater-Induced Salt Stress by 
Altering Physio-Biochemical Characteristics of Stressed 
Plants

Phytochemical analysis and anticancer screening of some 
indigenous plants grown in Saudi Arabia

Draft Genome Sequence of Bacillus subtilis TLO3, Isolated 
from Olive Tree Rhizosphere Soil 

Demineralized crab and shrimp shell powder: Cost 
effective medium for Bacillus Sp. R2 growth and chitinase 
production

Effect of nitrogen sources and fermentation conditions on 
bacillus sp. R2 chitinase production

Significance of Glypican-3 in Early Detection of 
Hepatocellular Carcinoma in Cirrhotic Patients

Evaluation of the Protective Roles of Synthetic Zeolite on 
Some Physiological and Biochemical Parameters after 
Cadmium Toxicity of Crayfish (Procambarus Clarkii)

The growth and reproductive biology of the coral gall crab, 
Hapalocarcinus marsupialis Stimpson, 1859 (Crustacea: 
Cryptochiridae) from Gulf of Aqaba, Red Sea,

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

المجلة
االسم

 
 Fungal Systematics and 

Evolution

IntechOpen 

The Indian 
Veterinary Journal

Afr Entomol 

Jordan J Biolo Sci

Journal of 
Biological Studies

Phytochemistry Letters

Journal of Plant 
Growth Regulation

Journal of Cancer and 
Biomedical Research

Microbiol Res Announc

Procedia Manufacturing

Procedia Manufacturing

Journal of 
Gastrointestinal Cancer

The Egyptian Journal of 
Hospital Medicine

Egyptian Journal of basic 
and applied Zoology

Biomedicine & 
Pharmacotherapy 98, 

446-453

سنة
النشر

 
2019
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اسم عضو
 هيئة التدريس

د. حسن الجبالي

د. حسن الجبالي
د. هيفاء الساكت 

فتحى الشاعر خليل

د. امينه السرحاني

 
د. هيفاء عبد العزيز 

الساكت

د. شريفة حامد احمد 
محمود

د. شيماء محمد نبيل
ا.د هاني عبدالظاهر

د. شيماء محمد نبيل

د. شيماء محمد نبيل
د. هيفاء الساكت 

ا.د هاني  عبدالظاهر

مرفت عبدربه

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

 
Phytochemical analysis and anticancer screening of some 
indigenous plants grown in Saudi Arabia

Olea europaea leaf extract up-regulates Nrf2/ARE/HO-1 
signaling and attenuates cyclophosphamide-induced 
oxidative stress, inflammation and apoptosis in rat kidney

Soy isoflavone loaded alginate microspheres in 
thermosensitive gel base; attempts to improve wound 
healing efficacy

The effect of alcoholic and aqueous Miswak extract onoral 
pathogenic bacteria

Effectiveness of Insolation on controlling peas seeds 
infection with  pathogenic seed- borne fungus Rhizoctonia 
solani

Effect of salinity and drought on the vegetation cover of 
some important sabkhat in Wadi Al Sarhan in the north of 
Saudi Arabia

Selenium protects wheat seedlings against salt stress-
mediated oxidative damage by up-regulating antioxidants 
and osmolytes metabolism

Antidiabetic effect of the scorpion Socrpiomauruspalmatus 
body extract using alloxaninduced diabetic mice model

Increasing of Tomato Yield Grown in Hydroponic System 
Using Pythium oligandrum Isolated from Khoaa, Aljouf, 
Saudi Arabia

Role of Hydrolytic Enzymes of Some Fungi in Rotting 
Fruits and a Possibility of Retard Spoilage

Influence of Pythium oligandrum  on Mycelia and 
Production of Zoo-and Oo-spores of Two Phytopathogenic 
Pythium spp

Challenges to Safe Wheat Storage

Awareness of Folic Acid Intake for Prevention of Neural 
Tube Defects among Women in Sakaka, Saudi Arabia

Histological and Histochemical Alternations in the Fetal 
Heart Tissue of Maternal Prozac Exposure

Histological and histochemical alterations induced in 
rats fetal esophageal tissue intoxicated maternally with 
Carisoprodol

Therapeutic Effects of Parsley Extract in Streptozotocin-
induced Gestational Diabetic Rats

المجلة
االسم

 
Journal of Cancer and 
Biomedical Research

Biomedicine & 
Pharmacotherapy 98, 

446-453

Journal of Pharmacy 
and Pharmacology.

Journal of Medicine and 
Medical Sciences

Scientific Journal 
of King Faisal Universit

The international work 
shop on combating 

desertification

cienceDirect
Plant Physiology and 

Biochemistry

Journal of Taibah 
University for Science

Egyption Journal of 
Microbiology

Journal of Pure and 
Applied Microbiology

Journal of Pure and 
Applied Microbiology

IntechOpen 

International Journal of 
Pharmacology

International Journal of 
Pharmacology

International Journal of 
Pharmacology

Journal of Biological 
Sciences

سنة
النشر

 
2018

2019

2019

2018

2019

2018

2019

2019

2018

2018

2019

2018

2019

2019

2019

2018

- قسم األحياء



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 9133

اسم عضو
 هيئة التدريس

 
د. أحمد محمد أحمد

د. محمد إبراهيم 

د. السيد الهادى

د. عبد اللطيف عبد 
الرزاق بن مخلوف

د. محمد خليفة 
محمد

د. معاوية ولد سيدي

د. محمد الخّراط

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

 
PERMUTATION GROUPS AND PERIODICITY OF 
SYSTEMS OF DIFFERENCE EQUATIONS

On stochastic solutions of nonlocal random functional 
integral equations

On fixed points of a linear operator of polynomial form of 
order 3

Fixed-point theorem in classes of function with values in 
a dq-metric space

Finite-time stability of linear fractional-order time-delay 
systems

Finite‐Time Stability of Linear Caputo‐Katugampola 
Fractional‐Order Time Delay Systems

FTS and FTB of Conformable Fractional Order Linear 
Systems

Linearized stability analysis of Caputo-Katugampola 
fractional-order nonlinear systems

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

m-Formally Noetherian/Artinian rings

Isonoetherian power series rings

Regional Optimal Control Problem Governed by 
Distributed Bi-linear Hyperbolic Systems

Regional gradient optimal control problem governed by a 
distributed bilinear systems

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

Closed-Form Solution of European Option under Fractional 
Heston Model

Finite-time stability of linear fractional-order time-delay 
systems

Pricing American put option using Malliavin derivative 
under stochastic Volatility

Pricing American Put Options using Malliavin calculus with 
Optimal Localization Function

المجلة
االسم

 
Journal of the Egyptian 
Mathematical Society

Arab Journal of 
Mathematical Sciences

J. Fixed Point Theory 
Appl.

J. Fixed Point Theory 
Appl.

International Journal of 
Robust and Nonlinear 

Control

Asian journal of control

Mathematical Problems 
in Engineering

Journal of Nonlinear 
Functional Analysis

Nonlinear Dynamics

Beiträge zur Algebra 
und Geometrie / 

Contributions to Algebra 
and Geometry

Communications in 
Algebra

International Journal of 
Control, Automation and 

Systems

TELKOMNIKA 
Telecommunication, 

Computing, Electronics 
and Control

Journal of Applied 
Pharmaceutical Science

Nonlinear Dynamics and 
Systems Theory

International Journal of 
Robust and Nonlinear 

Control

Revista de la Unión 
Matemática Argentina

Comptes rendus de 
l’Académie bulgare des 

Sciences

سنة
النشر

 
2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018

- قسم الرياضيات 
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اسم عضو
 هيئة التدريس

د. سيد احمد 

د. نور عبد المولى
عبد الموجود زيدان

د. جوهر محمد 
احبيل

د. سامي مورو

د. اسماء المويشير

د. عبير الحشاش

د. دالل الرويلي 

د. منال الرديني

عنــــــــــــوان
البحــــــــــــــــث 

JOINT NORMALITY OF OPERATORS IN SEMI-
HILBERTIAN SPACES

(A,m)-Symmetric commuting tuples of operators on a 
Hilbert space

(\alpba, \beta)-A-Normal Operators in semi Hilberian 
spaces

ON THE CLASSES OF (n, m)–POWER D–NORMAL AND 
(n, m)– POWER D–QUASI–NORMAL OPERATORS

On (m, C)-Isometric commuting tuples of operators on a 
Hilbert space

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

Joint numerical ranges of operators in semi-Hilbertian 
spaces

ON THE JOINT (m; q)-PARTIAL ISOMETRIES AND THE 
JOINT m- INVERTIBLE TUPLES OF COMMUTING 
OPERATORS ON A HILBERT SPACE

GENERATION OF ANALYTIC SEMIGROUPS BY A PAIR 
OF GENERALIZED MIXED LINEAR REGULAR ORDINAR 
DIFFERENTIAL OPERATORS WITH INTERFACE 
CONDITION

Quantum Fisher information of two superconducting 
charge qubits under dephasing noisy channel

Dynamics of the entanglement and teleportation of thermal 
state of a spin chain with multiple interactions

Quantum Fisher information of atomic system interacting 
with a single cavity mode in the presence of Kerr medium

QUASICONTINUITY AND XING PRINCIPLE FOR 
m-SUBHARMONIC FUNCTIONS WITH RESPECT TO 
m-POSITIVE CLOSED CURRENT

An Lp-theory for Generalized Ornstein-Uhlenbeck 
operators with nonnegative   singular potentials

Homogeneity Tests for Burr III mixture model

Effect of Microstructure and Exothermic Reaction on the 
Thermal Convection in an Enclosure of Nanoliquid with 
Continuous and Discontinuous Heating from below

Clar structures vs Fries structures in hexagonal systems

Exploration of Complex Dynamics for Cournot Oligopoly 
Game with Differentiated Products

المجلة
االسم

 
Linear and Multilinear 

Algebra

Mathematical inequalities 
and applications

Afrika matematika

Operators and Matrices

Results in Mathematics

Linear and Multilinear 
algebra

Linear algebra and its 
applications

Italian Journal of pure 
and Applied Mathematic

s
Italian journal of pure and 

Applied Mathematics

International Journal of 
Modern Physics B

Chaos: An 
Interdisciplinary Journal 

of Nonlinear Science

Scientific Reports

MATHEMATICAL 
REPORTS

Results in Mathematics

J. Comput. Theor. 
Nanosci

Journal of Engineering

Applied Mathematics 
and Computatio

complexity

سنة
النشر

 
2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

- قسم الرياضيات 
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القسم

العدد

قسم 
الكيمياء

قسم 
الفيزياء

قسم
األحياء

قسم 
الرياضيات

65

30

1

65

30
39 36

- األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس للعامين 2018-2019م . 

ــة التدريــس كليــة العلــوم  ــم ISI  او Scopus ألعضــاء هيئ - األبحــاث المنشــورة ضمــن قوائ
للعــام 2018-2019م

القسم

العدد

المجموع

قسم 
الكيمياء

قسم 
الفيزياء

قسم
األحياء

قسم 
الرياضيات

عـــــدد األبحاث 
المــدرجة 

ضمن قوائم 
Scopus او ISI

عــــدد األبحاث 
أبحـــــــــــاث 
غير مدرجة 

ضمن قوائم 
Scopus او ISI

70

28

60

30

1

55

10
3

9
2

27
30

34
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* قائمة بالمجموعات البحثية بكلية العلوم 
- قسم الكيمياء

أسم المجموعة

المجموعة البحثية
G/02/40 المدعومة( رقم(

أبحاث البيئة وتقنيات الفصل

»المعالجات الكيميائية وتطبيقاتها«

مجموعة أبحاث الحفز
 

  
الطاقة الضوئية وتوجيهها لألنظمة 

الكيميائية 

العلوم البيئية والكيمياء الخضراء 
المستدامة

األعضاء

د. محمود محمد كامل                  
د. مساعد بن سعود الحميمص      
د.إبراهيم بن حوتان السهيمي       
ا.د حسن محمد احمد حسن           

د. محمد يسري السيد         
        

د. إبراهيم د  د.إبراهيم بن حوتان السهيمي          
د. حازم محمد علي مهران            

د. طارق أحمد سيف النصر          
د. محمد رضا علي عبداهلل بربر     

ا.د حسن محمد احمد حسن           
د. محمد ريزوان خان   “عضوا خارج الجامعة”

د. باسم حميد             “عضوا خارج الجامعة”

ا.د. عبد العزيز احمد حسين نايل
د. رضا عبدا لهادى مصطفى الخشاب

د. وائل عبد الجيد احمد عرفة
د. حازم محمد على مهران

د. محمد عبد السميع على الهاشمي
ا.د. ناصر سيد عواد                  “عضوا خارج الجامعة”
د. احمد جمال الدين أنور خليل        “عضوا خارج الجامعة”

د. مساعد بن سعود الحميمص      
ا.د حسن محمد احمد حسن           
د. محمود محمد كامل                  

“عضوا خارج الجامعة” د. حامد الشمري      
د. اوبيد الدوسري     “عضوا خارج الجامعة”

  
د. عمرو عبد النبي إبراهيم عيسوي 

د. إبراهيم بن حوتان السهيمي
د. وائل عبد الحيد عرفه

د. محمد رمضان األعصر

د. اميرة عاطف غنيم 
د. نادية الكنزي

د. رحاب جالل الشرقاوي 
د. مرفت عبد العزيز الشريف

د. رانيا حسنى طه أحمد
د. وسيلة معمر المكي درافة

د. حلومة خميس بالل
د. هاجر الهريشي

د. احمد فؤاد الفراريجي
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- قسم الرياضيات

المجموعة البحثية

فريق البحث في التحليل الرياضي 
وتطبيقاته

فريق البحث في الرياضيات التطبيقية

فريق البحث في المعادالت التفاضلية 
وتطبيقاتها

الفريق البحثى

د. سيد أحمد ولد أحمد محمود                 
د. حسن ابراهيم مشري         

د. معاوية ولد سيدي             
د. سيد أحمد ولد بينان           

د. سمير المحمدي عطية        
د. حسان العبيدي العرفاوي    
د. جوهر محمد احبيل           

د. نعيم عطا اهلل                  
د. عبير عبد اهلل الدهيمان      

 د. ربيع الزين   
 أ.د. بلقاسم ربيعي  

د. نور عبد المولى عبد الموجود                 
د. عبير  بنت يوسف الحشاش         
د. دالل بنت عوض عاقل الرويلي     

أ.د. ناصر متولي علي محمد   

أ.د. أحمد محمد أحمد أحمد                
د. محمد إبراهيم محمد                    

د. عيد سيد كامل                          
د. السيد عبد الرؤوف محمد الهادي     
د. عبد اللطيف عبد الرزاق مخلوف      

أ.د. السيد محمد السيد              
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- قسم الفيزياء

أسم المجموعة

الفيزياء النووية وتطبيقاتها وتشمل:
الفيزياء النووية التجريبية

الفيزياء اإلشعاعية
الفيزياء الطبية

الفيزياء النظرية وتشمل:
الفيزياء النووية النظرية
فيزياء الجوامد النظرية

فيزياء بصريات وليزر النظرية
الفيزياء الحاسوبية

فيزياء الحالة الصلبة وتطبيقاتها(
فيزياء المواد المتقدمة
فيزياء أشباه الموصالت

فيزياء تقنية النانو

فيزياء البصريات الكمية والليزر 
فيزياء الليزر

فيزياء األطياف الذرية والجزيئية
األلياف البصرية

األعضاء

أ.د/ محمد أمين يوسف
د/زياد عوض الرويلى

د / أحمد محمد مصطفى
د/ نعمى الثبيتى

د/سونيه محمد رضا محمد علي

د/ عبد العظيم معبد
د/أحمد أبو المعارف

د/شقرون بالل

د/ نوميرى عباس هديه
د/مصطفى مبارك
د/طارق المسلمى

د/على عطاء
د/انور توزارى

د/جهاد بلقاسم محمد العيفي
د/ محمد فتحى

د/وائل سعد
د. نادية صالح زايدي

د. أسمى رشيد العرفاوي
د. أحالم محمد شريف 

د.اسالم عبد التواب السيد
د. الزهراء علي عبدالمولى

د/رضا العجمى
د/جمال عزت

د/مسعود محمد مصطفى
د/ راندا سعد علي حسن

د/ أمل عبدالفتاح
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- قسم األحياء

أسم المجموعة

أبحاث األجنة والتكوين غير الطبيعي

أبحاث البيولوجيا الجزيئية و األورام 

أبحاث المناعة واألمراض

أبحاث النبات والمتغيرات البيئية

أبحاث المياه واألحياء الدقيقة

أبحاث الزيتون والتمور

األعضاء

د. كمال فتحي البرعي
د. موسى بن عثمان قرموش
د. محسن بن غالب المطيري

د. فتحي الشاعر محمد
د. ضياء فوزي مسعود

د. نجالء رشاد عطاهلل
د. شريفه حامد احمد محمود

د. فاتن معوض محمد زهو

د. موسى بن عثمان قرموش
ا.د سعد حسين القحطاني

د. ماجد عايد الرويثي
د. إسماعيل عثمان حمد

د. حسن علي الجبالي
د. مشاعل الحميدي

د. مني صابر عزب عفيفي
د. نرمين محمد علي موسي

د. ماجد محمد علي فودة
د. عبدالسالم بن عبدالهادي الخالدي

د. فهد عبده المخالفي
د. فايز محمد شلضوم

د.فاطمة حسين جالل علي
د. مرفت أحمد بخيت عبدربه
د. حنان طاهر حمزة محمد

د. داليا سعيد السيد محمد حمزة

د. أسامة أحمد مهلل
د. عبد اهلل  مرزوق الهاجوج

د. إبراهيم عبد الفريض
د. نصر حسن جمعة

أد. هاني محمد عوض عبد الظاهر
د. أمينة إبراهيم السرحاني

د. تغريد سطم النصيري
د. هيفاء عبد العزيز ساكت الهذلول

د. محمد رواي خليل خالف
أد. هاني محمد عوض عبد الظاهر

د. إبراهيم عبيد الطاهر
د. بن عمر بن يسعد عبد القادر شبة

د. أمينة إبراهيم السرحاني
د. سالم سالم الشراري

د. شيماء محمد نبيل مصطفي

د. بسام بن فارس العويش
د. عبد اهلل  مرزوق الهاجوج

د. إبراهيم الحبيب الصابوني
أد. هاني محمد عوض عبد الظاهر

د. بن عمر بن يسعد عبد القادر شبة
د. أسامة أحمد مهلل

د. حسن علي الجبالي
د. هيفاء عبد العزيز الهذلول



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 9 140

- قائمــة المؤتمــرات والــورش و الملتقيــات العلميــة التــي شــارك فيها أعضاء هيئــة التدريس 
للعام الجامعي 1439-1440هـ.

قسم الكيمياء

اسم عضو هيئة
 التدريس المشارك

د. مساعد بن سعود 
الحميمص

د. ابراهيم حوتان 
السهيمي

د. خالد فاروق 
المصري

د. عمرو محمد 
السيد نصار

د. محمود محمد 
كامل أبو بكر

د. وسيلة درافة

عنوان المؤتمر
او الورشة او الملتقي 

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

30th International 
Symposium on the 

Chemistry of Natural 
Products.

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

International conference 
of renewable energy

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

مكان
 االنعقاد

المملكة 
العربية 

السعودية

اليونان

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

تاريخ
االنعقاد

2019/4/17

2018/11/29-25

2019/4/17

2019/4/17

2019/3/7-5

2019/4/17

2019/4/17

2019/4/17

نوع
 المشاركة

ملصق علمي

ورقة بحثية

لجنة تنظيمية

ملصق علمي

ملصق علمي

ملصق علمي

ملصق علمي

ملصق علمي

عنوان
المشاركة 

Ionic liquid green synthesis 
of CeO2 nanorods and 

nano-cubes: Investigation 
of the shape dependent on 

catalytic performance

Development a highly 
sensitive and selective 
GC-MS method for the 
determination of Dioxane in 

cosmetic products.

-

الوظيفــي والتوجيــه   التحســين 
والرائــح الطعــم   لمكســبات 
باســتخدام األكســدة   ومضــادات 

تكنولوجيا الكبسله

Removal of dyes from 
wastewater by treatment 
with composite fabricated 
by Ag-Nps decorated CaO 
resulted from calcination of 

eggshell

Diaqua oxalato strontium(II) 
complex as a precursor for 
facile fabrication of Ag-NPs@
SrCO3, characterization, 
optical properties, 

morphological

Development of some metal 
layered double hydroxide 
for remedy of some 
environmental problems

Synthesis, NMR 
characterization and IR 
coupled with TGA study 
of Ce(III)Ni(II)-L binuclear 
hexadentate Schiff Bases 
drived from O-Vanilline and 
its uses in Ni 0.1Ce0.9O2x 
nanopartcules preparations
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اسم عضو هيئة
 التدريس المشارك

د. وائل عبد الجيد 
احمد عرفه

د. نادية على أحمد 
الكنزى

د. اميرة عاطف 
محمود

اسم عضو هيئة
 التدريس المشارك

د زياد عوض الرويلى

د. نوميرى محمد 
عباس

د. محمد اسرائيل

د. نعمى عبد 
المعين الثبيتي

عنوان المؤتمر
او الورشة او الملتقي 

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

عنوان المؤتمر
او الورشة او الملتقي 

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 2nd International 
Egy Nanophotonics 
and Nanophononics 

Conference

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

 اللقاءات العلمية بجامعة
االمام

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

مكان
 االنعقاد

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

مكان
 االنعقاد

المملكة 
العربية 

السعودية

جمهورية 
مصر العربية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

تاريخ
االنعقاد

2019/4/17

2019/4/17

2019/4/17

تاريخ
االنعقاد

2019/4/17

2018 /8/16-13

2019/4/17

2018/10/28

2019/4/17

نوع
 المشاركة

ملصق علمي

ملصق علمي

ملصق علمي

نوع
 المشاركة

ملصق علمي

ورقة بحثية

ملصق علمي

oral 
presentation

لجنة تنظيمية

عنوان
المشاركة 

Water as a solvent for Ru-
catalyzed click reaction: 
Highly efficient recyclable 
catalytic system for 
triazolocoumarins synthesis

Synthesis, Molecular 
Modeling and Antiviral 
Activity of Novel Triazolo 
Nucleosides and Their 

A n a l o g s

Selective Cyclooxygenase 
inhibition and ulcerogenic 
liability of some newly 
prepared anti-inflammatory 
agents having thiazolo[4,5-d]

pyrimidine scaffold

عنوان
المشاركة 

Growth controlled Synthesis 
of hexagonal nanocrystals 
Co and Gd co-doping ZnO 
grown by hydrothermal 

method

Some metal oxide nanowires: 
synthesis, characterization 

and applications

Microcracks Detection in 
Solar Wafers and Cells

Direct mass measurements 
of the 13/2+ states in the 
neutron-deficient nuclides

-

قسم الكيمياء

قسم  الفيزياء



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 9 142

اسم عضو هيئة
 التدريس المشارك

د. موسي عثمان 
قرموش

د. عبد السالم 
الخالدي

د.  بن عمر بن يسعد 
عبد القادر شبة

د. حسن علي حسن 
الجبالي

د. هيفاء عبد العزيز 
ساكت

د. تغريد سطم 
عبيكه النصيري

د.فاطمة حسين 
جالل

عنوان المؤتمر
او الورشة او الملتقي 

The 2nd international 
conference Maternal and 

Child Heaith

2019 6th International 
Conference on Chemical 

and Biological Scienes

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

International Conference 
Biosciences 2018

International Conference 
on Computer and 

Information Sciences 
(2019 ICCIS

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 2nd international 
conference Maternal and 

Child Heaith

 ملتقى سيدات المجالس
 البلدية االول

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

مكان
 االنعقاد

المملكة 
العربية 

السعودية

نيوزيالندا

المملكة 
العربية 

السعودية

الجزائر

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

تاريخ
االنعقاد

2019/4/9-7

2019/3/11-09

2019/4/17

2018/10/ 29-28

2019/4/4-3

2019/4/17

2019/4/9-7

2019/3/6-5

2019/4/17

2019/4/17

نوع
 المشاركة

ملصق علمي

ورقة بحثية

لجنة تنظيمية

ملصق علمي

 oral
presentation

ملصق علمي

ملصق علمي

ورقة بحثية

ملصق علمي

ملصق علمي

عنوان
المشاركة 

Development toxicity 
and Teratogenicity of 
the Anticancer Drug, 
Gemcitabine, on the 

embryos of laboratory Mice

Protective effect of 
Hesperidin against 

Ammonium Chioride-
induced Hyperammonemia

-

ENZYMATIC ENGINEERING 
and METABOLITE

-

Olive Pomace Fermentation 
for Multiple Enzymes and 
Antifungals Production by 
Olive Rhizospheric Bacteria

Studies on Prozac-
induced genotoxicity 
and cytotoxicity: the 

protective role of butylated 
hydroxytoluene in mice 

embryos

 تحديات عمل المرأة في
 المجلس البلدي ومقترحات

الحلول

 تقويم المياه والحمأة الناتجة
 من محطة الصرف الصحي

 الستخدامها في ري شتالت
وأشجار الزيتون بمنطقة الجوف

Microorganisms associated 
with locusts in the light of 
the Prophet’s Hadith (We 

have two Halal dead bodies 
which are fishes and locusts, 

and two bloods which are 
liver and spleen).

قسم االحياء
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اسم عضو هيئة
 التدريس المشارك

د. السيد عبد الرؤف 
محمد الهادي

د. سيد احمد احمد 
محمود

د. محمد خليفه

د. أسماء سليمان 
المويشير 

عنوان المؤتمر
او الورشة او الملتقي 

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

The 6th Annual Forum 
Scientific Research 

and Publishing in Jouf 
University

التمكين االقتصادي للمرأة

مكان
 االنعقاد

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

تاريخ
االنعقاد

2019/4/17

2019/4/17

2019/4/17

نوع
 المشاركة

ملصق علمي

ملصق علمي

ملصق علمي

ورقة بحثية

عنوان
المشاركة 

On some functional 
equations with applications 

in Networks

Some Classes of 
multivariable contractive 
and expansive Operators 
on Banach spaces and 

A p p l i c a t i o n s

When prime submodules are 
prime ideals? Dimension of a 
ring with respect to a subring

التمكيــن فــي  الجامعــات   دور 
الســعودية للمــرأة  االقتصــادي 

قسم  الرياضيات
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- أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم المشــاركين فــي المؤتمــرات و النــدوات 
العلميــة 1440/1439هـ

حسب نوع المشاركة

حسب نوع المشاركة

حسب موقع إقامة المؤتمر

حسب موقع إقامة المؤتمر

ورقة 
بحثية

5

مشاركة 
بحثية

7

ملصق 
علمي

20

ملصق 
علمي

12

عرض

2

ادارة 
جلسة

3

لجنة 
تنظيمية

17

لجنة 
تنظيمية

3

تحكيم 
ابحاث

7

داخل 
السعودية

26

داخل 
السعودية

1

داخل
 جامعة 

42

خارج 
السعودية

4

خارج 
السعودية

3

حسب نوع
 

المشاركة

حسب موقع 
إقامة المؤتمر 5

3

2
4

2026

ورقة بحثية

لجنة تنظيمية

عرض
خارج السعودية

داخل السعودية ملصق علمي
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جوائز التميز للعام 20١8 
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وباحثــة  باحــث   38 حصــل 
مــن أعضاء هيئــة التدريس 
بجوائــز  العلــوم،  بكليــة 
وجــودة  البحثــي  التميــز 
2018م،  للعــام  النشــر، 
حققــت  بحــث   61 بواقــع 
جوائــز  شــروط  جميعهــا 
التصنيفــات  وفــق  التميــز، 
النشــر لجــودة  العالميــة 

 2018
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- أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز التميز البحثي وجودة النشر لعام 2018

االسم

د. مساعد سعود الحميمص 
د. إبراهيم حوتان السهيمي

د. وائل عبد المجيد عرفه 
د. عمرو عبد النبي العيسوي

د. عمرو محمد السيد نصار
د. نادية علي احمد الكنزي

د. احمد حسن الغراب
د. اشرف فهيم علي إسماعيل 

د. حازم محمد مهران 
د. خالد فاروق السيد 

د. محمد عبد السميع الهاشيمي
د. محمد فتحي حسنين احمد
د. أميرة عاطف محمود غنيم 
د. وسيلة معمر المكي درافة

االسم

د. نوميري محمد عباس هديه
د. نادية صالح زايدي

د. احمد محمد احمد مصطفي 
شقرون عمر بالل 

د. مسعود محمد مصطفي 
د. مصطفي محمد احمد مبارك

د. عبد العظيم معبد
د. اسالم عبد التواب السيد 

د. اسمي رشيد العرفاوي

عدد األبحاث المشارك بها 
الفائزين بجوائز التميز

1
3
6
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

عدد األبحاث المشارك بها 
الفائزين بجوائز التميز

4
2
1
1
1
1
1
1
1

قسم الكيمياء

قسم الفيزياء
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االسم

د. موسي عثمان قرموش
د. مجدي يوسف الخولي 

د. عبد السالم عبد الهادي الخالدي
د. حسن علي الجبالي 

د. مرفت بخيت احمد عبد ربه

االسم

د. سيد احمد احمد محمود
د. السيد عبد الرؤوف محمد الهادي

د. عبد اللطيف بن مخلوف 
د. أسامة حسن عارف

د. محمد منصف الخراط
د. معاوية ولد سيدي 

د. نور زيدان
د. أسماء سليمان المويشير 

د. عبير يوسف الحشاش
د. منال عواد الرديني

عدد األبحاث المشارك بها 
الفائزين بجوائز التميز

3
3
1
1
1

عدد األبحاث المشارك بها 
الفائزين بجوائز التميز

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

قسم األحياء

قسم الرياضيات
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- أعضــاء هيئــة التدريــس المشــاركين فــي تحكيــم رســائل الماجســتير والدكتــوراه دوليــا 
ومحليــا للعــام الجامعــي 1439-1440هـ

نوع المشاركة

تحكيم رسالة 
دكتوراه

تحكيم رسالة 
دكتوراه

تحكيم رسالة 
دكتوراه

تحكيم رسالة 
ماجستير

اسم عضو هيئة

د. موسي عثمان قرموش

ا.د. عبد العزيز احمد نايل

أحمد محمد أحمد أحمد

د. اسامة احمد مهلل 
حسانين

تاريخ تحكيم
 او المناقشة

2019/1/14

30/04/2019

24/01/2019

18/04/2019

عنوان الرسالة

المفــرط  التعــرض  تقييــم 
لإلشــعاع باســتخدام المقاييــس 
فــي  الخلويــة  الوراثيــة  الحيويــة 

يين د لســعو ا

 EXTRACTION AND
 SEPARATION OF ZIRCONIUM
 AND HAFNIUM USING
O C T A N O L

لبعــض  الحلــول  وســلوك  صيــغ 
الغيــر  التكراريــة  المتتابعــات 

خطيــة

الكيميائيــة  المكونــات  تحديــد 
فــي  البــري  الحرمــل  لنبــات 
بالطــرق  الــرس  منطقــة 

فيــة ا جر تو ما و لكر ا

اســم الجامعــة التــي تــم 
تحكيــم الرســالة بهــا

جامعة الملك سعود

 UNIVERSITY OF
 PRETORIA, FACULTY
 OF ENGINEERING,
 BUILT ENVIRONMENT
 AND INFORMATION
 TECHNOLOGY, South

Africa

عبــد  الملــك  جامعــة 
يــز لعز ا

العربيــة  نايــف  جامعــة 
االمنيــة للعلــوم 
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ورشــة الطـاقة المتجددة
- آفاق وتحديات -
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نبــذة عــن الورشــة: اســتجابة لرؤيــة المملكــة 2030, نظمت كلية 
العلــوم بجامعــة الجــوف ورشــة عمــل تناولــت آفــاق وتطلعــات 
مصــادر الطاقــة المتجــددة، تحــدث فيهــا خبــراء ومختصــون فــي 
مجــال الطاقــة المتجــددة ناقشــوا العديــد مــن المحــاور المهمــة 
واآلفــاق والتحديــات فــي مجــال الطاقــة المتجــددة ودور الجامعــة 
الجامعــة للمســاهمة فــي  المجــال، ضمــن خطــة  فــي هــذا 
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 باعتبــار الجــوف عاصمــة الطاقــة 

ــة.  المتجــددة بالمملك

اهداف الورشة: 

اســتعراض أهــم أنــواع الطاقــة المتجــددة ومميــزات وعيــوب . 1
كل نــوع

العامليــن . 2 تواجــه  التــي  والعقبــات  الصعوبــات  تذليــل 
والمتجــددة الجديــدة  الطاقــة  مجــال  فــي  والباحثيــن 

حــث الباحثيــن والعامليــن فــي مجــال الطاقــة التقليديــة . 3
المتجــددة  الطاقــة  مــن  مختلفــة  ألنــواع  االتجــاه  علــى 

لنظيفــة. وا

منهــا . 4 االســتفادة  يمكــن  التــي  التطبيقــات  أهــم  ابــراز 
الميــاه. تحليــة  مثــل  المتجــددة  الطاقــة  باســتخدام 

محاور الورشة: 

مــوارد الطاقــة المتجــددة فــي المملكــة العربيــة الســعودية . 1
ــا والعيوب(. )المزاي

تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.. 2
الطاقــة . 3 مــوارد  )أهــم  الريــاح  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة 

المتجــددة(.
بحــوث الطاقــة المتجــددة فــي جامعــة الجــوف والتحديــات . 4

ــا. ــي تواجهه الت
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شعار الورشة: )تفسير الشعار(  

يجمــع الشــعار بيــن أهــم مصدريــن مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة وهمــا 
ــدان  ــون األزرق متح ــاح بالل ــة الري ــر وطاق ــون األصف ــية بالل ــة الشمس الطاق
مــع شــعار جامعــة الجــوف. وفــي المنتصــف اختصــار لمنطقــة الجــوف مــع 

مســمى ورشــة العمــل

اللجان المنظمة للورشة: 

د. إبراهيم حوتان السهيمي             رئيس اللجنة. 1
د. عبد اهلل مرزوق الهاجوج              عضو. 2
د. حسن شكري حسن                       مقرر اللجنة. 3
أ.د. حسن محمد أحمد                   عضو. 4
د. محمد رضا بربر                        عضو. 5
د. نعمى عبد المعين الثبيتي               عضو . 6
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فعاليات الورشة: 

الحضــور: أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــات العلــوم والهندســة. وبعــض اإلدارييــن والطــالب. 
وكذلــك بعــض المهتميــن مــن رجــال الصناعــة

توصيات الورشة:

عقد ورشة العمل سنويا. 1
التواصــل مــع رجــال الصناعــة والــوزارات المعنيــة لحــل المشــكالت النــي قــد تواجــه أو تعــوق . 2

مســيرة العمــل نحــو االتجــاه للطاقــة المتجــددة.
وضــع آليــة ومنهجيــة علــى أســاس علمــي لتعظيــم االســتفادة مــن األنــواع المختلفــة . 3

للطاقــة المتجــددة
التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لشرح مزايا استخدام أنواع الطاقة المتجددة. 4

نوع المشاركة

إلقاء محاضرة

أسماء المشاركين

 

د. محمد بربر

معالي الدكتور/ عبد الرحمن آل ابراهيم

م. عاصم القاضي

أ.د. حسن محمد

د. أحمد فتحي

عنوان المشاركة 

فــي  المتجــددة  الطاقــة  مــوارد 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 

والعيــوب(. )المزايــا 

تحليــة الميــاه باســتخدام الطاقــة 
الشمسية.                  

الجــوف بدايــة مســتقبل الطاقــة 
العربيــة  بالمملكــة  المتجــددة 

الســعودية

فــي  المتجــددة  الطاقــة  بحــوث 
ــات التــي  جامعــة الجــوف والتحدي

تواجههــا

الجهــة التــي ينتمــي لهــا 
المشــاركين 

كليــة العلــوم - جامعــة 
الجــوف

الطاقــة  غرفــة  رئيــس 
المتجــددة - غرفــة الريــاض

والصناعــة  الطاقــة  وزارة 
المعدنيــة والثــروة 

كليــة العلــوم - جامعــة 
الجــوف

كليــة الهندســة - جامعــة 
الجــوف
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المشاركات المجتمعية
 واألنشطة
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المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

1

2

اإلعــالم  لمركــز  مقــال 
الجــوف بجامعــة  الجامعــي 

جــوف  بصحيفــة  مقــال 
الخــاص  العــدد  الجامعــة 
ــر  ــرض والمؤتم ــبة مع بمناس
العالــي  للتعليــم  الدولــي 
الــورش   “ بعنــوان  الثامــن 
معرفــي  وعــي  الداعمــة 

عالمــي بتطــور 

د. مساعد بن سعود الحميمص 

د. أسماء بنت سليمان المويشير

جميع الفئات

جميع الفئات

2018/8/8

2018/4/1

الجــوف  جامعــة  قيــادات 
قــرارات  مــع  يتفاعلــون 
التدخــل  ضــد  المملكــة 
بشــؤون  الكنــدي 

لمملكــة ا

المقــال  فيــه  يتنــاول 
فــي  الــورش  أهميــة 
مــدى  و  الخبــرات  تبــادل 

منهــا االســتفادة 

أوال: المشاركات المجتمعية

- خدمة المجتمع 
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المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

4

3

جــوف  بصحيفــة  مقــال 
أيــون   “ بعنــوان  الجامعــة 
البرومــات و التحــدي الكبيــر”

جــوف  بصحيفــة  مقــاالت 
زيــارة  خــاص  عــدد  الجامعــة 

ســلمان  الملــك 

د. ابراهيم السهيمي

د. هيفاء عبد العزيز الساكت 
ا. وجدان العلي

جميع الفئات

جميع الفئات

ربيع األول 1440هـ

رجب 1440 هـ

النواتــج  مضــار  يتنــاول 
عمليــة  مــن  الثانويــة 
وطــرق  الميــاه  تعقيــم 

منهــا الحــد 

كلمــات ترحيــب بصاحــب 
الملكــي  الســمو 
الملــك ســلمان بــن عبــد 

لعزيــز  ا
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

5

6

7

جــوف  بصحيفــة  مقــال 
“فلــك”  بعنــوان  الجامعــة 

وحــدة  مشــرف  مشــاركة 
ورشــة  فــي  البيئــة  حمايــة 
عمــل بعنــوان “ دور الجامعــات 
البشــرية  القــدرات  بنــاء  فــي 
ضمــن  المؤهلــة  البيئيــة 
االســتراتيجية  مبــادرات 

للبيئــة الوطنيــة 

احتفاليــة  فــي  المشــاركة 
بأســبوع  الجــوف  منطقــة 
الديدحــان  بمخيــم  البيئــة 
التمريــات  نســيج  بمنطقــة 

ســكاكا.  مدينــة  شــمال 

ا. بدر الطالب

د. عبد اهلل مرزوق الهاجوج

د. عبداهلل الهاجوج

جميع الفئات

جميع الفئات

جميع الفئات

 رجب 1440 هـ

 

 

يشــيد بإنجــازات الجامعــة 
ومبانيها

ودور  بالبيئــة  توعيــة 
المجتمــع  و  الفــرد 
لتحقيــق  حمايتهــا  فــي 
و  الدائمــة  االســتدامة 
ــع وزارة  ــاون م ــك بالتع ذل

عــة ا لزر ا

الوعــي  مســتوى  لرفــع 
علــى  الحفــاظ  بأهميــة 
ورفــع  كذلــك  و  البيئــة 
مســؤولية  مســتوى 
األفــراد تجــاه البيئــة وأثــر 
ذلــك عليهــم واإلســهام 
التلــوث  مــن  الحــد  فــي 

لبيئــي. ا
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المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

8

9

محاضــرة “ الطاقــة المتجــددة. 
ودور  المســتقبل  صناعــة 
مؤسســات التعليــم العالــي 

”2030 رؤيــة  فــي تحقيــق 

معــرض  فــي  المشــاركة 
والمؤتمــر الدولــي للتعليــم 

الثامــن العالــي 

د. زياد عوض الرويلي

عدد من معيدي
ومحاضري الكلية

زوار معرض ومؤتمر 
التعليم العالي الثامن

زوار المؤتمر

1440/8/5هـ

1440/8/5هـ

إلقاء الضوء على أهمية 
البحث عن مصادر جديدة 
للطاقة تكون منخفضة 

التكاليف

المشــاركات  تقديــم 
الممثلــة لكليــة العلــوم 
فــي  الجامعــة  بركــن 

تمــر  لمؤ ا
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

10

11

12

تقــدم برنامــج اإلرشــاد المبكــر 
لطــالب الصــف الثالــث الثانــوي 
بالتعــاون مــع التعليــم العــام 

بمنطقــة الجــوف

تحديــات   “ بعنــوان  محاضــرة 
عمــل المــرأة فــي المجلــس 
البلــدي ومقترحــات الحلــول”

هيئــة  أعضــاء  مشــاركة 
التدريــس كليــة العلــوم فــي
المنتجــات  “تلــوث  نــدوة 

” عيــة ا ر لز ا

د. زياد الرويلي
د. ناصر العتيبي

د. هيفاء عبدالعزيز الهذلول

د. عبد اهلل الهاجوج
ا.د هاني محمد عوض

د. عمر بن شبة

طالب الصف الثالث الثانوي 
بمنطقة الجوف

ضيوف الملتقى

فئات المجتمع

1440/5/22 هـ
1440/6/7 هـ

29-6-1440هـ

2018/10/10م

تعريف الطالب 
بتخصصات الجامعة

ملتقى سيدات المجالس 
البلدية األول 

)الواقع واالستشراف( المنعقد 
بمكة المكرمة

عــرض أســباب وأنــواع الملوثــات 
كيفيــة   ، الزراعيــة  للمنتجــات 
حمايــة المنتجــات الزراعيــة مــن 

التلــوث
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

13

15

14

“الســالمة  بعنــوان  محاضــرة 
الزراعيــة”  للمنتجــات  الغذائيــة 
المنتجــات  تلــوث  نــدوة  ضمــن 

الزراعيــة

“الطاقــة  بعنــوان  عمــل  ورشــة 
وتطلعــات” آفــاق  المتجــددة 

إضــاءات   “ بعنــوان  محاضــرة 
علــى المخاطــر الكيميائيــة فــي 

الغــذاء”
المنتجــات  تلــوث  نــدوة  ضمــن 

الزراعيــة

د. عمر بن شبة

د.ابراهيم السهيمي
د. عبداهلل الهاجوج

د. حسن شكري
د. محمد بربر

د. حسن محمد
د. نعمي عبد المعين الثبيتي

ا. د احمد الغراب 

مزارعي المنطقة وبعض 
موظفي مختبر أمانة الجوف

ضيوف ورشة العمل

مزارعي المنطقة وبعض 
موظفي مختبر أمانة الجوف

2018/10/10م

1440/7/19هـ

2018/10/10م

المنتجــات  تلــوث  تناولــت 
علــى  وأثرهــا  الزراعيــة 

العامــة الصحــة 

ــتخدام  ــة اس ــة بأهمي التوعي
ــة المتجــددة كمصــدر  الطاق
ومتجــدد  نظيــف  بديــل 
لمواكبــة  وذلــك  للطاقــة 
بمنطقــة  االبــرز  الحــدث 
عاصمــة  باعتبارهــا  الجــوف 

المتجــددة الطاقــة 

المخاطــر  طبيعــة 
تنطــوي  التــي  الكيميائيــة 
منافــع  و  األغذيــة  عليهــا 
ومضــار المبيــدات الحشــرية
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

16

16

17

بحــوث   “ بعنــوان  محاضــرة 
فــي  المتجــددة  الطاقــة 
والتحديــات  الجــوف  جامعــة 

تواجههــا” التــي 

فــي  الكليــة  مشــاركة 
بمحاضــرة  التمــور  مهرجــان 
مــن  االســتفادة   “ بعنــوان 
رديئــة  التمــور  مخلفــات 
الجــودة إلنتــاج مركبــات عاليــة 

” لثمــن ا

فــي  الكليــة  مشــاركة 
بمحاضــرة  التمــور  مهرجــان 
ــل” ــات النخي ــوان “ إدارة آف بعن

د. حسن محمد

ا.د. هاني محمد عوض عبد الظاهر

ا.د عالء الدين السوفي

ضيوف ورشة العمل

زوار مهرجان التمور

زوار مهرجان التمور

1440/7/19هـ

25 جمادى اآلخر 1440هـ

25 جمادى اآلخر 1440هـ

المحاضــرة  تناولــت 
الطاقــة  أهميــة 
والتحديــات  المتجــددة 
الباحثيــن  تواجــه  التــي 

المجــال هــذا  فــي 

إنتــاج  كيفيــة  توضيــح 
الثمــن  غاليــة  مركبــات 
التمــور  مخلفــات  مــن 

القيمــة رديئــة 

توضيــح أهــم اآلفــات التــي 
النخيــل  أشــجار  تواجــه 
وتؤثــر تأثيــر بالــغ علــى 

جــودة إنتــاج التمــور
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

18

19

20

مشــاركة الكليــة فــي جنــاح 
الزيتــون  بمهرجــان  الجامعــة 

الدولــي الثانــي عشــر

فــي  الكليــة  مشــاركة 
بطبرجــل  الفاكهــة  مهرجــان 
اآلفــات   “ بعنــوان  بمحاضــرة 

الزراعيــة

علــى  بحثيــة  جولــة  برنامــج 
بمنطقــة  المــزارع  مــن  عــدد 

لجــوف ا

عدد من أعضاء هيئة 
التدريس وطالب الكلية

د. ماجد فودة

د. ابراهيم السهيمي
د. عبد اهلل الهاجوج

د. احمد الغراب
د. عمر بن شبه

زوار مهرجان الزيتون

زوار المهرجان

2019/1/23م

26 ذو القعدة 1440هـ

2018/12/13م

مشــاركات  تقديــم 
مجــال  فــي  متنوعــة 
ومشــتقاته  الزيتــون 

توضيــح كيفيــة التعامــل 
أشــجار  آفــات  مــع 

كهــة لفا ا

جمــع عينــات البقدونــس 
والتأكــد  لتحليلهــا 
مــن ســالمة الغــذاء مــن 

ث لتلــو ا
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الهدفالمشاركة

الفئة المستهدفةالمشارك

تاريخ التنفيذ

هيئــة 22 أعضــاء  مشــاركة 
الكليــة  وطــالب  التدريــس 
التبــرع  “ حملــة  برنامــج  فــي 
البواســل”  لجنودنــا  بالــدم 
التــي نظمتهــا كليــة العلــوم 

التطبيقيــة الطبيــة 

طالب وأعضاء هيئة التدريس 
بالكلية

مبني كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

2019/1/28م

شــعور بالوفــاء واالنتمــاء 
جهــود  وتقديــر  للوطــن 

البواســل ابطالنــا 

الهدفالمشاركة

الفئة المستهدفةالمشارك

تاريخ التنفيذ

دورة “تدريب مدربين” 21
لكلية التقنية للطالبات

طالبات كلية التقنيةد. فاطمة حسين جالل

1440/3/24هـ

معتمديــن  مدربيــن  إعــداد 
أحــدث  علــى  التدريــب 
المســتخدمة  االســتراتيجيات 

التدريــب فــى 
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

خدمة الجامعة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

1

2

3

محاضــرة “ غــرس القيــم وأثره 
فــي تعزيــز األمــن الفكري”

 “ بعنــوان  تدريبيــة  دورة 
الوقايــة والحمايــة من االشــعاع 
معامــل  فــي  للعامليــن 

الجــوف” جامعــة 

حمايــة  لجنــة  أعضــاء  شــارك 
العلــوم  كليــة  مــن  البيئــة 
تشــجير  حملــة  برنامــج  فــي 
المدينــة الجامعيــة بالتعــاون 
ــاه  مــع فــرع وزارة البيئــة والمي
شــؤون  وعمــادة  والزراعــة 

طــالب

ا. د. نجم الحصيني

د. زياد عوض الرويلي

د. عبد اهلل الهاجوج
د. هاني محمد عبد الظاهر

د. بن عمر شبه
د. نصر جمعه

طالب الجامعة

الفنيين والفنيات 
والطالب والطالبات

أعضاء هيئة التدريس 
والطالب

2019/3/12م

2019/3/21م

2019/3/27م

تبصيــر الطــالب بأهميــة 
القيــم  علــى  الحفــاظ 
الشــباب  فكــر  لحمايــة 
مــن  مؤثــرات  اى  مــن 

الوطــن حمايــة  أجــل 

توعيــة الفنييــن والفنيات 
والطــالب والطالبــات مــن 
مخاطــر االشــعاع المؤيــن

بأهميــة  التوعيــة 
اول  وزراعــة  التشــجير 
شــتله بمســاعدة الطــالب 
ضمــن فعاليــات أســبوع 

لبيئــة ا
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

4

5

6

لجميــع  توعويــة  محاضــرات 
كليــات جامعــة الجــوف ألقاهــا 
أعضــاء هيئــة التدريــس كليــة 
ــدة  ــاركين بوح ــوم المش العل
مــع  بالتعــاون  البيئــة  حمايــة 
عمــادة شــؤون طــالب “ نحمي 

بيئتنــا لرفــاه مجتمعنــا”

معاييــر   “ التدريبيــة  الــدورة 
مــن  للحمايــة  الســالمة 

المؤينــة” اإلشــعاعات 

 “ بعنــوان  تدريبيــة  دورة 
االقتبــاس والتوثيــق العلمــي 

“ للبحــوث 

د. عبداهلل الهاجوج
د. هاني محمد عبد الظاهر

د. نصر جمعة

ا. د. عبد العزيز نايل

د. عبد العظيم محمد معبد

الطالب

أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس 
وطالب الدراسات العليا

2019/3/27م

1440/8/10هـ

2019/3/27م

التوعيــة بأهميــة البيئــة 
عليهــا،  والمحافظــة 
ضمــن فعاليــات أســبوع 

لبيئــة ا

األمــن  معاييــر  توضيــح 
الواجــب  والســالمة 
مــن  للحمايــة  اتباعهــا 
وتجنــب  األشــعة  أخطــار 

هــا ر ا ضر ا

التوعيــة  الــى  تهــدف 
بأهميــة البحــث العلمــي 
التوثيــق  وأســاليب 
علــى  التعــرف  وكيفيــة 
فــي  االقتبــاس  نســب 

العلميــة البحــوث 
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

7

8

9

بمحاضــرة  المشــاركة 
العلميــة مــن برنامــج مهــارات 
بعنــوان   )2( العلمــي  البحــث 
فــي  العلمــي  “االعجــاز 

” ت ا لحشــر ا

بالتعــاون مــع عمــادة شــؤون 
بعنــوان  دورة  تقديــم  طــالب 
مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن

بمحاضــرة  المشــاركة 
العلميــة مــن برنامــج مهــارات 
بعنــوان   )2( العلمــي  البحــث 
“ االعجــاز العلمــي فــي خلــق 
االنســان بيــن العلــم والقــران”

د. فاطمة حسين جالل

د. فاطمة حسين جالل

د. مرفت بخيت احمد

أعضاء هيئة التدريس 
والطالبات

طالبات الجامعة

أعضاء هيئة التدريس 
والطالبات

1440/3/6هـ

1440/5/30هـ

1440/5/10هـ

تناولــه  مــا  توضيــح 
مــن  الكريــم  القــران 
فــي  علمــي  اعجــاز 
خلــق البعوضــة وتطابــق 
القرآنــي  المنظــور 
خلــق  فــي  والعلمــي 

ضــة لبعو ا

المهــارات  أنــواع  توضيــح 
للتعــرف  المختلفــة 
تفكيــر  طريقــة  علــى 
ــاط  ــة األنم ــن، معرف اآلخري
للشــخصيات  المختلفــة 
وكيفيــة التعامــل معهــا 
فشــل  اســباب  توضيــح 
ــن، أســس  ــا باألخري عالقتن

اآلخريــن مــع  التواصــل 

خلــق  مراحــل  عــرض 
منظــور  مــن  الجنيــن 
التطابــق  شــرح  العلــم 
بيــن القــرآن والعلــم فــي 

األجنــة خلــق  مراحــل 
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

10

11

12

محاضــرة “أنــر فكــرك يــدوم 
ــادة  ــع عم ــاون م ــك” بالتع أمن

شــؤون طــالب

 “ بعنــوان  عمــل  ورشــة 
القيــادة والمواطنــة الفعالــة” 
بالتعــاون مــع عمــادة شــؤون 

ب طــال

“ســعوديون”  بعنــوان  نــدوة 
محــور: “الملــك عبــد العزيــز 
وعبقريــة  الصحــراء  فراســة 
البنــاء” بالتعــاون مــع عمــادة 

طــالب شــؤون 

د. سالم سالم الشراري

د. سالم سالم الشراري

د. سالم سالم الشراري

طالبات مجّمع كليات 
البنات بسكاكا

طالبات مجّمع كليات 
البنات بسكاكا

طالبات مجّمع كليات 
البنات بسكاكا

1440/7/25هـ

1440/7/25هـ

1440/3/13هـ

بمفهــوم  التعريــف 
وفوائــده التفكيــر 

المســتهدفين  تبصيــر 
الفكــر  بأهميــة 
المســتنير لحمايــة األمــن 

طنــي لو ا

بمفهــوم  التعريــف 
توضيــح  المواطنــة 
فــي  المواطنــة  أهميــة 
ــن ــاء للوط ــم االنتم تدعي
بــث روح المواطنــة لــدى 
تبصيــر  المســتهدفين 
بأهميــة  المتدربيــن 
الوطنــي االمــن  حمايــة 

ببطــوالت  التعريــف 
الملــك القائد المؤســس 
العزيــز،  عبــد  الملــك 
الوقــوف علــى الســمات 
لخــادم  الشــخصية 
الشــريفين،  الحرميــن 
فراســة  علــى  التعــرف 
الصحــراء وعبقريــة البنــاء 
التــي اتســم بهــا القائــد 

ســس لمؤ ا
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

13

14

14

جلســة حواريــة بعنــوان “ أمننا 
فــي ســالمة فكرنــا” بالتعــاون 

مــع عمــادة شــؤون الطــالب

 “ بعنــوان  تدريبيــة  دورة 
الخرائــط  فــي  مقدمــة 
مــع  بالتعــاون  الذهنيــة” 
الطــالب شــؤون  عمــادة 

اللقــاء   “ برنامــج  ضمــن 
ــة نزاهــة  ــث ألندي الســنوي الثال
التعليميــة”” بالمؤسســات 

“ اوبريت مبدأ وطن”

د. سالم سالم الشراري

د. سالم سالم الشراري

كلمات ا.د نجم الحصيني

طالبات مجّمع كليات 
البنات بسكاكا

طالبات مجّمع كليات 
البنات بسكاكا

طالب الجامعية

1440/6/30هـ

1440/5/28هـ

2019/2/3م

التعريــف بأهميــة األمــن 
الفكــري لحمايــة الهويــة 
واإلســالمية،  الوطنيــة 
المســتهدفين  تبصيــر 
ــول  ــن عق ــرورة تحصي بض
األفــكار  ضــد  الشــباب 

الهدامــة

التعريــف بأهميــة قيــادة 
مرســى  وأنهــا  الفكــر 
فيــه  كثــرت  زمــن  فــي 
والمؤثــرات المتغيــرات 

بالخرائــط  التعريــف 
الذهنيــة، توضيــح أهميــة 
الخرائــط  اســتخدام 
اســتخدام  الذهنيــة، 
فــي  الذهنيــة  الخرائــط 
مــن  قــدر  أكبــر  جمــع 
والبيانــات،  المعلومــات 
بالخرائــط  االســتعانة 
حــل  فــي  الذهنيــة 
بعــرض  المشــكلة 
وحلــول  مختلفــة  طــرق 

عــة متنو

مشاركة في فعاليات 
اندية نزاهة بالمؤسسات 

التعليمية
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المشاركة

المشاركة

المشاركة

الهدف

الهدف

الهدف

المشارك

المشارك

المشارك

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ

15

16

17

برنامــج شــتاء دافــئ بالتعــاون 
مــع عمــادة شــؤون الطــالب

ــي  ــان الوطن ــج “ المهرج برنام
الجنادريــة  والتــراث  للثقافــة 
عمــادة  مــع  بالتعــاون   ”33

الطــالب شــؤون 

شــارك مجموعــه مــن أعضــاء هيئــة التدريــس كليــة العلــوم فــي برنامــج “ 
زيــارة لجنــة المراجعــة المؤسســية لجامعــة الجــوف”

لجنة النشاط الطالبي

لجنة النشاط الطالبي

د. مساعد بن سعود الحميمص
د. زياد بن عوض الرويلي

د. ناصر العتيبي
د. عبير بنت يوسف الحشاش
د. سالم بنت سالم الشراري

د. دالل بنت عوض الرويلي
د. نعمي بنت عبد المعين الثبيتي

مجّمع كليات البنات 
بسكاك

مجّمع كليات البنات 
بسكاكا

جامعة الجوف

1440/3/5هـ

2019/1/15م

9-2019/2/14م

الطالبــات  توعيــة 
الغذائيــة  بالوجبــات 
الشــتاء  فــي  الصحيــة 
المفيــدة والمشــروبات 

الجــوف  جامعــة  تمثيــل 
فــي اللقــاءات المختلفــة 
لجنــة  مــع  تمــت  التــي 
الخارجيــة  المراجعــة 
المؤسســي لالعتمــاد  د. مرفت عبد العزيز الشريف

د. نادية احمد الكنزي
د. فاطمة حسين جالل
د. شيماء محمد نبيل

الطالبة أراء قابل الشمري
الطالبة سمية سليمان الدرعان
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ثانيا: المشاركات الرياضية

ــة العلــوم فيمــا يقــرب مــن 8 مســابقات متنوعــة وحصلــت منهــا  شــاركت كلي
ــرز هــذه المشــاركات: ــد مــن البطــوالت مــن أب علــى المراكــز االولــي فــي عدي

النشاط

المشاركة بفريق كرة القدم

النشاط

المشاركة في مسابقة تنس 
الطاولة

التاريخ

6 محرم 

التاريخ

6 صفر 

اإلنجاز

مســتوى  علــى  الثانــي  المركــز 
معــة لجا ا

اإلنجاز

علــى  والثانــي  االول  المركــز 
الزوجــي فــي  الجامعــة  مســتوى 
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النشاط

المشاركة في بطولة السباحة

النشاط

المشاركة في بطولة الكرة 
الطائرة

التاريخ

13 صفر

التاريخ

 14 صفر

اإلنجاز

مســتوى  علــى  الثالــث  المركــز 
معــة لجا ا

اإلنجاز

مســتوى  علــى  الثانــي  المركــز 
الجــوف  جامعــة 



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 9 176

النشاط

المشاركة في سباق اختراق 
الضاحية لمسافة 6 كيلو

النشاط

المشاركة في بطولة ألعاب القوى

التاريخ

28 صفر

التاريخ

8 جمادى 
األولى

اإلنجاز

المركز األول وكأس الجامعة 

اإلنجاز

المركز األول وكأس البطولة
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النشاط

المشاركة في دوري الجامعة 
لكرة القدم الصاالت

النشاط

المشاركة في بطولة الجامعة 
للطائرة الشاطئية

التاريخ

30 جمادى 
األولى

التاريخ

17 جمادي 
اآلخر

اإلنجاز

مســتوى  علــى  الثالــث  المركــز 
معــة لجا ا

اإلنجاز

مســتوى  علــى  الثانــي  المركــز 
معــة لجا ا
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النشاط

كرة القدم
كرة الطائرة

كرة القدم صاالت
اختراق الضاحية

ألعاب القوى
تنس الطاولة

النشاط

كرة القدم
كرة الطائرة

كرة القدم صاالت
اختراق الضاحية

ألعاب القوى
تنس الطاولة

1436 - 1437 هـ

1

3

1436
1437 هـ

1437-1438هـ

5

3

2

1438
1437هـ

1438-1439هـ 

5

5
3

2

1439
1438هـ 

1439-1440هـ

3
2
5
3
3
-

1440
1439هـ

- جــدول  طــالب كليــة العلــوم كممثليــن لجامعــة الجــوف فــي عديــد مــن 
بطــوالت الجامعــات الســعودية

نسبة المشاركة

5

3

1

0
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ثالثا: تفعيل الكلية لأليام العالمية 

1- اليوم الوطني

جدارية كلية العلوم اإلدارية و اإلنسانية:  بكلمات وعبارات في حب الوطن 

مشــاركة منســوبي الكليــة و طالباتهــا 
الوطــن  حــب  فــي  عبــارات  و  بكلمــات 
ــة و اإلنســانية بجداريــة كليــة العلــوم اإلداري

د. نجم الحصيني 
د. أسماء المويشير 

د. عبير الحشاش 
د. هيفاء الساكت 

ا. ريم العنزي
الطالبة عهد فارس الرويلي، رهف الغازي
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قصيدة د. نجم الحصيني
قــدم طالبــات كلية العلــوم محاورة 
شــعرية بعنــوان » ســالم يــا وطنــي« 
أداء  الوطنــي«  اليــوم  باحتفــاالت 

ــات: الطالب
ســمية الدرعــان، نجــود الصالــح، خلــود 

الحميــدي

ســارعي للعــلياء
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مشاركات في صحيفة جوف الجامعة

شارك منسوبي كلية العلوم بمقاالت وكلمات في صحيفة جوف الجامعة
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- مشــاركة منســوبي كليــة العلــوم فــي مســابقة اختــراق الضاحيــة 
- المارثــون الســباق لالحتفــال باليــوم الوطنــي
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- تغريــدات علــى موقــع التواصــل االجتماعــي التويتــر  شــارك منســوبي الكليــة بكلمــات 
و عبــارات فــي حــب الوطــن
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2- يوم الصحة النفسية

األكاديمــي  االرشــاد  وحــدة  قدمــت 
الصحــة  يــوم  بمناســبة  برنامجــا 
مــن  العديــد  تتضمــن  النفســية 

ابرازهــا:  مــن  الفعاليــات 

جامعيــة  بيئــة   « بعنــوان  محاضــرة   -
تقديــم  النفســية«  للصحــة  معــززة 
جــالل،  حســين  فاطمــة  الدكتــورة 
تناولــت مــن خاللهــا مفهــوم الصحــة 
الصــــحة  -مؤشـــــــــرات  النفســية 
الصحــة  ومظاهــر  النـــــــفسية 

. لنفســية ا
 

وكيلــة  ســعادة  مــع  مفتــوح  لقــاء   -
الكليــة لمناقشــة  الكليــة بطالبــات 
حلــول  وإيجــاد  الطالبيــة  المشــاكل 
اللقــاء  تنــاول  كمــان  لهــن  مناســبه 
أيضــا العديــد مــن الجوانــب النفســية 

للطالبــات. الداعمــة 

- كمــا قدمــت منســقة وحــدة االرشــاد 
عمــل  ورشــة  والطالبــي،  األكاديمــي 
الثقــة  تعزيــز  طــرق  فيهــا  تناولــت 
بالنفــس واإليجابيــات العشــر والفــرق 
والصحــة  الجســمية  الصحــة  بيــن 

. لنفســية ا
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3-  اليوم العالمي للصحة

شــاركت لجنــة الخريجيــن بتفعيــل اليــوم العالمــي للصحــة وذلــك مــن خــالل 
تقديــم محاضــرة علميــة توعويــة للدكتــورة ايمــان الشــايقي تناولــت فيهــا 
مســببات مــرض الســكري و أهميــة األكل الصحــي و الخطــوات الصحيحــة 

للوقايــة مــن الســكري
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4- يوم األرض

ســاهمت لجنــة الخريجيــن بتفعيــل يــوم األرض مــن خــالل تقديــم مطويــات 
تعريفيــة بيــوم األرض مــن إعــداد د. هيفــاء عبــد العزيــز الســاكت، وعــرض 

ــات المجففــة وشــرح مبســط لطريقــة تجفيفهــا. نمــاذج لنبات

5- أسبوع البيئة

الزائــرة  المحاضــرات  تفعيــل 
جامعــة  كليــات  مــن  لعــدد 
الجــوف لتوعيــة الطــالب  ووضــع 
األخضــر  الحــزام  أولــى شــتالت 
كخطــوة  الجامعــة  حــول 
الحــرم  لتشــجير  مبدئيــة 

بالكامــل  الجامعــي 

احتفاليــة  فــى  المشــاركة 
منطقــة الجــوف بإســبوع البيئة 
بمنطقــة  الديدحــان  بمخيــم 
نســيج التمريــات شــمال مدينــة 

ســكاكا.
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6- األسبوع العربي للكيمياء

ــي  ــبوع العرب ــال باألس ــي االحتف ــة ف ــات متنوع ــاء فعالي ــم الكيمي ــدم قس ق
ــاء، مــن ابرزهــا  للكيمي

قــدم الدكتــور إبراهيــم بــن حوتــان الســهيمي، رئيــس قســم الكيميــاء . 1
علــم  تطــور  فــي  العــرب  الكيميائييــن  »جهــود  بعنــوان  محاضــرة 
و مــدى  والحديــث،  القديــم  الكيميــاء  تاريــخ  فيهــا  تنــاول  الكيميــاء« 

إســهامات العلمــاء العــرب فــي هــذا العلــم. 

محاضــرة بعنــوان »دور الكيميــاء فــي تنمية وتوظيف الشــباب«، تناولت . 2
ــة  ــي التنمي ــا ف ــاء و دوره ــوم الكيمي ــة عل ــراب أهمي ــد الغ ــا د. احم فيه

المســتدامة، و توفيــر فــرص العمــل للشــباب.

شــارك األســتاذ الدكتــور أشــرف فهيــم، بمحاضــرة بعنــوان »ُمَنْمَنمــاٌت . 3
بالكيميــاء« )إلحــاح التصغيــر واســتجابة التحضيــر(« تحــدث فيهــا عــن 
تقنيــة النانــو التــي أصبحــت فــي طليعــة المجــاالت األكثــر أهميــة وإثــارة 

ــاء. فــي الكيمي

كمــا عــرض الدكتــور طــارق أحمــد، عرًضــا مبســًطا عــن أهميــة دراســة . 4
الكيميــاء ودورهــا فــي الصناعــة. و أخيــرا قــدم الطالب ســعود الرشــيدي، 

محاضــرة بعنــوان »الكيميــــــاء؛ حياتنــا«. 

علــى الجانــب االخــر افتتحــت منســقة القســم الفعاليــات بتقديــم كلمــة . 5
لتعريــف الطالبــات باألســبوع العربــي للكيميــاء، القــت الدكتــورة حلومة 
محاضــرة بعنــوان »تطبيــق الكيميــاء الخضــراء وإجــراء تجربــة كيميائيــة 

صديقــة للبيئــة«.

ــات . 6 ــكاكاو بمكون ــدة ال ــر مــادة Bioplastic وزب ــات بتحضي شــارك الطالب
الطــرد  باســتخدام  الكيميائيــة  المعلقــات  فصــل  وكذلــك  طبيعيــة 
المركــزي و تجربــة شــجرة الفضــة و تجربــة المطــر الذهبــي. كمــا قدمت 
الدكتــورة هاجــر الهريشــى محاضــرة بعنــوان » التقنيــات التحليليــة 

ــة«. ــل االدوي ــي تحلي ــتخدمة ف المس
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7- يوم التخرج 

الكليــة  منســوبي  مشــاركة  فقــط  يكتــب 
بكلمــات التهانــي و التباريــك لطــالب و طالبــات 

ــة الكلي
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رابعا: مشاركات الكلية بالمهرجانات والملتقيات

1- مهرجان الزيتون

قدمت كلية العلوم مشاركات عديدة متميزة بركن الجامعة في مهرجان الزيتون

- قامــت الكليــة بتحضيــر بعــض المنتجــات فــي المختبــر مــن الزيتــون و زيــت الزيتــون مثــل ( 
زبــذة كاكاو - جيــل اســنان - كريــم ملطــف - صابــون ســائل و صلــب )ووزعتهــا علــى الحضــور مع 
مطويــات لطريقــة تحضيــر كل منتــج للمســاهمة فــي االثــراء العلمــي و المعرفــي للمجتمــع.

ــات  ــة، كتــب، بوســترات، مطوي - عــرض أبحــاث علمي
ــة االســتفادة  ــة الزيتــون،  كيفي ــاول أهمي ــة تتن علمي
مــن مشــتقاته فــي المجــاالت الحياتيــة المختلفــة، 
تأثيــر  و  الزيتــون  لشــجرة  البيئيــة  المتطلبــات 

الزيتــون. العوامــل الفيزيائيــة علــى زيــت 

الكليــة بأعمــال فنيــة متنوعــة  - مشــاركة طــالب 
مشــتقاته  و  للزيتــون 
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2- مهرجان التمور

شــارك كال مــن ا. د هانــي محمــد عــوض عبــد الظاهــر و 
ــي  ــه لمنتج ــرات توعوي ــيوفي، بمحاض ــن الس ــالء الدي ا. د ع
الضــوء  القــاء  الجــوف تتمثــل فــي  التمــور فــي منطقــة 
علــى كيفيــة االســتفادة مــن مخلفــات التمــور وكذلــك 
فــي مقاومــة اآلفــات التــي تســبب خســارة لبعــض مزارعــي 

ومنتجــي التمــور فــي منطقــة الجــوف.
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3- مهرجان الفاكهة بطبرجل 

ضمــن فعاليــات مهرجــان الفاكهــة بطبرجــل قــدم الدكتــور 
“اآلفــات  بعنــوان  محاضــرة  االحيــاء  قســم   - فــوده  ماجــد 
الزراعيــة” أوضــح مــن خاللهــا كيفيــة التعامــل مــع آفــات 
اآلفــات  إدارة  برنامــج  تفعيــل  خــالل  مــن  الفاكهــة  أشــجار 
المتكاملــة ، وأن تعــاون المــزارع مهــم جــدا إلنجــاح البرنامــج 
وذلــك بتعريفــه علــى هــذه اآلفــات ومــدى خطورتهــا وإجــراء 
عمليــات المكافحــة المختلفــة بنفســه شــخصيا وكذلــك 
العامليــن معــه، ووضــع جــدول للتفتيــش الــدوري للمتابعة 
الترصــد  وتفعيــل  اآلفــات  مراقبــة  بســجالت  واالحتفــاظ 
كل  األقــل  علــى  الخطــة  وتقييــم  )المصائــد(  الســلبي 
عاميــن أو بعــد كل إصابــه مؤثــره وعمــل ســجل للمبيــدات 
المســتخدمة و فعاليــة كل منهــم وضــرورة تفعيــل دور 

البحــث العلمــي .
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4- الملتقى الطالبي التاسع

شاركت كلية العلوم بالملتقى الطالبي بعدد 72 مشاركة متنوعة  

- مشاركات الكلية في الملتقى الطالبي

المراكز التي حققتها الكلية في الملتقى الطالبي التاسع لجامعة الجوف

المحور
القسم

طالب

طالبات

المركز

المحاور

المركز

المحاور

االول

المناظرة
األبحاث

 water treatment «
 of some places of
 Al-jouf sakaka by
»activated charcoal

اشرحها
» االنفجار العظيم

»Big Bang« 

الخامس

األبحاث
» تواجد الفطريات 

الخطرة في أماكن 
التالمس مع األيدي 

البشرية«
اشرحها

» الساعة البيولوجية 
لإلنسان«

الثامن

األبحاث
» تقييم النشاط 

البيولوجي 
للمستخلص 

الكحولي لنبات 
القيصوم«

الثاسع

األبحاث
» دراسة الخصائص 
الفيزيائية للتركيبة 

الكيميائية

-La0.67
 xYxBa0.23Ca0.1MnO3

»)0.15≤x≤0(

الثاني

المناظرة
االلقاء

اشرحها
» الشفق القطبي«

الثالث

األبحاث
 Design of novel«

 azo dyes derivatives
 amino-4 based on

 antipyrine and
 dihydropyrimidine

 and their application
 as dyes on cotton
»and wool fabrics

االلقاء
الشعر

» هذه بالدي«

الرابع

االبتكار
» نّظم«

ابحاث

4

13

تجارب 
عملية

6

0

شعر

0

3

خدمة 
مجتمع

0

4

المناظرة

3

2

ريادة 
أعمال

0

1

القاء

0

8

ابتكار

0

1

افالم

0

4

اشرحها

7

16
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الفعالية

الفعالية

الفعالية

شهر ذي الحجة 1439هـ

شهر ذي الحجة 1439هـ

شهر ذي الحجة 1439هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

المكان

الجهة

الجهة

الجهة

1

2

3

الطــاب  اســتقبال  حفــل 
العلــوم بكليــة  الجــدد 

الطالبــات  اســتقبال  حفــل 
العلــوم  بكليــة  الجــدد 

ــاس  ــوان »قي ــل بعن ــة عم ورش
مخرجــات التعلــم« 

تقديم/ د. طارق المسلمي

1439/12/25هـ

1439/12/25هـ

1439/12/25 هـ

مسرح كلية العلوم

بهو كلية العلوم 

قاعة قسم الفيزياء

عمادة الكلية

وكالة كلية 
العلوم 

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

خامسا: أبرز أنشطة اللجان ووحدات الكلية
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الفعالية

الفعالية

الفعالية

الفعالية

شهر ذي الحجة 1439هـ

شهر ذي الحجة 1439هـ

شهر ذي الحجة 1439هـ

شهر محرم 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

المكان

المكان

الجهة

الجهة

الجهة

الجهة

5

4

6

7

دورة تدريبيــة ألعضــاء هيئــة 
التدريــس الجــدد 

الطالبــات  اســتقبال  حفــل 
الجــدد بمجّمــع كليــات البنــات 
بســكاكا بالتعــاون مــع عمــادة 

ــاب ــؤون ط ش

حملة بعنوان
 »انجاز بامتياز »

ــاس  ــوان »قي ــل بعن ــة عم ورش
مخرجــات التعلــم« 

تقديم/ د. طارق المسلمي

29/ 1439/12هـ

1439/12/26 هـ

1439/12/30 هـ

1440/1/1هـ

معمل عمادة 
التعلم االلكتروني 

122ج

القاعة المسرح 
الخارجي

القاعات الدراسية 

قاعة قسم األحياء

وحدة التعليم 
االلكتروني 

وكالة الكلية 
بالتعاون مع عمادة 

شؤون طالب

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي
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الفعالية

الفعالية

الفعالية

الفعالية

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

المكان

المكان

الجهة

الجهة

الجهة

الجهة

9

8

10

11

ورشــة عمــل بعنــوان »اإلرشــاد 
األكاديمــي الفعــال فــي ضــوء 

وثيقــة المرشــد »
ولــد  معاويــه  د.  تقديــم/ 

ي  ســيد
د. فاطمة حسين جال

ــاس  ــوان »قي ــل بعن ــة عم ورش
مخرجــات التعلــم« 

تقديم/ د. طارق المسلمي

»مهرجــان  بعنــوان  محاضــرة 
فــي  األبــرز  الحــدث  الزيتــون 
و  )امــال  الجــوف  منطقــة 

) ت حــا طمو

دورة تدريبية للطالبات 
المستجدات

6 / 1/ 1440هـ

1440/1/2هـ

7 /1/ 1440هـ

7 /1/ 1440هـ

قاعة االجتماعات 
بكلية العلوم شطر 

الطالبات

قاعة قسم 
الرياضيات

مسرح كلية العلوم

معمل عمادة 
التعلم االلكتروني 

122ج

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي 

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

لجنة مهرجان 
الزيتون

وحدة التعليم 
االلكتروني 
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الفعالية

الفعالية

الفعالية

الفعالية

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

المكان

المكان

الجهة

الجهة

الجهة

الجهة

13

12

14

15

الطاقــة   « بعنــوان  محاضــرة 
الجديــدة والمتجــددة )الحاضــر 

والمســتقبل(

تقديم/ د. حسن شكري

اإلرشــاد   « بعنــوان  محاضــرة 
األكاديمــي خطــوة بخطــوة »

تقديم/ د. فاطمة حسين

اإلعجــاز   « بعنــوان  محاضــرة 
العلمــي فــي القــرآن الكريــم 

فــي علــم األجنــة« 
تقديم/ د. مرفت بخيت

حملــة توعويــة بعنــوان »نحــو 
تحقيــق ارشــاد فعــال«

6 /1/ 1440هـ

9 / 1/ 1440هـ

10 / 1/ 1440هـ

10 / 1/ 1440هـ

مسرح كلية
العلوم

قاعة االجتماعات 

بهو كلية العلوم 

قاعات المحاضرات 
كلية العلوم

اللجنة الثقافية 
والعلمية

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي

لجنة النشاط 
الطالبي 

وحدة اإلرشاد 
الطالبي واألكاديمي
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الفعالية

شهر محرم 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

16
ورشة عمل بعنوان »التعثر 

الدراسي أسبابه وطرق 
عاجه«

تقديم/ د. فاطمة حسين 
جال

17-1-1440 هـ

قاعة االجتماعات

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي

الفعالية

الفعالية

الفعالية

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

المكان

الجهة

الجهة

الجهة

18

17

19

محاضــرة بعنــوان » اكتشــاف 
وتســجيل الكائنــات الحيــة«

محمــد  هانــي  ا.د  تقديــم/ 
ض عــو

ورشــة عمــل » التنفيــذ األمثــل 
لتقريــر المقــرر« 

تقديم/ د. طارق المسلمي

»الصلــب  بعنــوان  محاضــرة 
» ق لمشــقو ا

تقديم/ د. مرفت بخيت

1440/1/20هـ

20 / 1/ 1440هـ

21 / 1/ 1440هـ

مسرح كلية العلوم 

مسرح كلية العلوم

قاعة االجتماعات 

اللجنة الثقافية 
والعلمية

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

اللجنة الثقافية 
والعلمية
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الفعالية

الفعالية

الفعالية

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

المكان

الجهة

الجهة

الجهة

20

21

22

نوبــل  »جوائــز  محاضــرة 
العلــوم«  فــي  األشــهر 

عبــد  إســام  د.  تقديــم/ 
ب  ا لتــو ا

»تدويــر  بعنــوان  محاضــرة 
 » ت يــا لنفا ا

تقديم/ د. رحب الشرقاوي

حملة توعوية بعنوان 
»سلوكيات وآداب الطالبة 

الجامعية« 
تقديم/ د. فاطمة حسين 

24 / 1/ 1440هـ

27 / 1 / 1440هـ

27 / 1/ 1440هـ
ولمدة أسبوعين

بهو كلية العلوم 

قاعة االجتماعات

القاعات الدراسية 
شطر الطالبات

لجنة النشاط الطالبي

لجنة المختبرات

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي

الفعالية

شهر محرم 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

23
جملة توعوية بعنوان » 

الشروط و الضوابط العامة 
للمشاركة في الملتقي 

الطابي التاسع« 
تقديم/ د. فاتن معوض زهو 

27 / 1 / 1440هـ

قاعات الدراسية

لجنة الملتقي 
الطالبي 



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 9203

الفعالية

الفعالية

الفعالية

شهر صفر 1440هـ

شهر محرم 1440هـ

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

المكان

الجهة

الجهة

الجهة

26

24

25

27

»بيئــة  بعنــوان  عمــل  ورشــة 
للصحــة  معــززة  جامعيــة 

 » لنفســية ا
تقديم / د. فاطمة حسين

كيفيــة   « بعنــوان  محاضــرة 
ــة  ــاص بربحي ــروع خ ــل مش عم

عاليــة« 
محمــد  هانــي  ا.د  تقديــم/ 

ض عــو

محاضرة بعنوان »السبائك«
حســن  فاطمــة  د.   / تقديــم 

الرحيــم عبــد 

 1 / 2/ 1440هـ

29 / 1/ 1440هـ

5 / 2/ 1440هـ

 قاعة االجتماعات 

مسرح كلية العلوم

قاعة االجتماعات 
بكلية العلوم شطر 

الطالبات

 وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي

لجنة الخريجين

اللجنة الثقافية 
والعلمية

الفعالية

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

محاضرة بعنوان »استخدام 
األلعاب في تدريس 

الرياضيات«
تقديم/ د. رضوانه بارفين

6 / 2/ 1440هـ

بهو كلية العلوم 

لجنة النشاط 
الطالبي
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الفعالية

الفعالية

الفعالية

شهر صفر 1440هـ

شهر صفر 1440هـ

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

المكان

الجهة

الجهة

الجهة

31

30

29

28

»تلــوث  بعنــوان  محاضــرة 
معالجتهــا«  وطــرق  الميــاه 
ســيف  طــارق  د.   / تقديــم 

لنصــر ا

ورشــة عمــل بعنــوان » كيفيــة 
اســتبانة  عــن  تقريــر  كتابــة 

المقــرر« تقويــم 

ورشة عمل بعنوان 
» مهارات التواصل اإلعامي«

محمــد  نرميــن  د.   / تقديــم 
موســي علــي 

12 2 / 1440هـ

8 / 2/ 1440هـ

8 / 2/ 1440هـ

مسرح كلية العلوم

قاعة االجتماعات 

قاعة االجتماعات 

لجنة النشاط العلمي 
والثقافي

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

اللجنة اإلعالمية 

الفعالية

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

بعنــوان«  توعويــة  حملــة 
« المهنــي  مســتقبلك 

14-1440/2/15هـ 
27-1440/7/28هـ 

القاعات الدراسية 
بكلية العلوم 

وحدة االرشاد 
االكاديمي والطالبي
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الفعالية

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

33

32
محاضرة بعنوان »سحر 

الكيمياء ما بين نجاحها 
وأضرارها«

تقديم/ د. وسيلة درافة

16 / 2/ 1440هـ

بهو كلية العلوم 

لجنة النشاط 
الطالبي 

الفعالية

الفعالية

شهر صفر 1440هـ

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

34

35

»ادارة  بعنــوان  عمــل  ورشــة 
الوقــت« 

تقديم/ د. امام العجمي

محاضرة بعنوان 
المؤثــرات  بعــض  »حــول 
فــي  المتغيــرات  المتعــددة 

هلبــرت«  فضــاءات 
تقديــم/ د. ســيد احمــد احمــد 

محمــود 

16 / 2 / 1440هـ

19 / 2 / 1440هـ

مسرح كلية العلوم

مسرح كلية العلوم

لجنة الخريجين

لجنة النشاط 
العلمي و الثقافي

الفعالية

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

ورشــة عمــل بعنــوان » تقييــم 
مخرجــات التعلــم«

لجميع اقسام الكلية

قاعة االجتماعات 

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي  26-1440/2/29هـ
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الفعالية

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

37

36

38

»تطويــر  بعنــوان  محاضــرة 
الــذات«

تقديــم/ د. احمــد محمــد جــاد 
المولــي

27 / 2 / 1440هـ

مسرح كلية العلوم

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي

الفعالية

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

محاضرة بعنوان »بأيديكم 
تصنعون وتبدعون« 

تقديم/ ا. غزيه السهلي

28 / 2 / 1440هـ

بهو كلية العلوم 

لجنة النشاط 
الطالبي 

الفعالية

شهر صفر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

 « بعنــوان  عمــل  ورشــة 
المــوارد التعليميــة المفتوحــة 
ــراء منصــة شــمس  وكيفيــة إث

بهــا«
تقديم/ د. عبير الدهيمان

28 / 2 / 1440هـ

قاعة االجتماعات 

وحدة التعليم 
االلكتروني 



التقرير السنوي كلية العلوم - جامعة الجوف
2م 0 1 9 -  2 0 1 8 / 1هـــ 4 4 0 -  1 4 3 9207

الفعالية

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

39

40

محاضــرة بعنــوان » الفيزيــاء و 
النســبية« 

مســعود  د.  تقديــم/ 
مصطفــي 

محاضــرة بعنــوان »الطفــرات 
الوراثيــة«  الجينيــة واألمــراض 

تقديم/د. منى صابر

3 / 3/ 1440هـ

3 / 3/ 1440هـ

مسرح كلية العلوم

قاعة االجتماعات 

لجنة النشاط العلمي 
و الثقافي

اللجنة العلمية 
والثقافية 

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

41
ورشة عمل بعنوان »الجودة 

رسالة حياة«
تقديم/ د. إسام عبد التواب

4 / 3/ 1440هـ

قاعة االجتماعات

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

42
حملة توعوية بعنوان 

» انطلقي بثقة« 
ــراري و  ــام الش ــم / د. س تقدي

ــزي ــة الكن د. نادي

1440/3/11هـ

قاعات الدراسية

وحدة شؤون طالب
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الفعالية

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

43

44

»فــن  بعنــوان  عمــل  ورشــة 
الذاتيــة« الســيرة  كتابــة 
تقديم/ د. فاطمة حسين 

الناتــو   « بعنــوان  محاضــرة 
وتطبيقاتهــا« تكنولوجيــا 

تقديم/ د. هاجر الهريشي

5 / 3/ 1440هـ

6 / 3/ 1440هـ

قاعة االجتماعات 

بهو كلية العلوم 

وحدة الخريجين 

لجنة النشاط 
الطالبي

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

45
ورشة عمل بعنوان » كيفية 

قياس وكتابة التقرير السنوي 
لمؤشرات األداء بالكلية«

7 / 3/ 1440هـ

قاعة االجتماعات

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي 

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

46
ورشة عمل بعنوان 

» فن االلقاء« 
تقديم / د. بن عمر شبه 

1440/3/11هـ

مسرح الكلية 

لجنة الخريجين 
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الفعالية

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

48

47

ورشــة عمــل بعنــوان » تقييــم 
ألعضــاء  التعلــم«  مخرجــات 

هيئــة التدريــس الجــدد

محاضــرة بعنــوان »الكهربــاء 
وتلــوث البيئــة«

تقديم/ د. ناصر العتيبي

1440/3/11هـ

10/ 3 / 1440هـ

قاعة االجتماعات 

مسرح كلية 

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي 

اللجنة العلمية 
والثقافية

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

49
»إدارة  بعنــوان   عمــل  ورشــة 
والتعلــم  التعليــم  عمليــة 

بــورد« البــاك  باســتخدام 
تقديم/ د. عبير الدهيمان

12 / 3/ 1440هـ

قاعة االجتماعات 

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي 

بالتعاون مع وحدة 
التعليم االلكتروني

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

50
ورشة عمل بعنوان »اإلرشاد 

األكاديمي عطاء متجدد«
تقديم/ د. فاطمة حسين

12 / 3/ 1440هـ

قاعة االجتماعات

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي 
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الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

51
محاضرة بعنوان 

»الزيوت العطرية والصحة 
العامة«

تقديم / د. احمد الغراب

17 / 3 / 1440هـ

مسرح الكلية 

اللجنة العلمية 
والثقافية 

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

52
ورشــة عمــل بعنــوان » كيفيــة 
الســنوي  التقريــر  إعــداد 

 » مــج نا للبر

13 / 3/ 1440هـ

قاعة االجتماعات 

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي 

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

53
»الخايــا  بعنــوان  محاضــرة 

» لشمســية ا
جــال  رحــاب  د.  تقديــم/ 

ي و قا لشــر ا

17 / 3 / 1440هـ

قاعة االجتماعات 

اللجنة العلمية 
والثقافية 

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

54
حملة توعوية بعنوان 

» طريق التفوق«

18 / 3 / 1440هـ حتى
1440 /3 / 25 

القاعات الدراسية 

وحدة االختبارات 
ووحدة اإلرشاد 

األكاديمي والطالبي
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الفعالية

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

55

56

بعنــوان   تدريبيــة  دورة 
المقابلــة  إجــراء  »مهــارات 

لشــخصية ا
حســين  فاطمــة  تقديــم/د. 

جــال

دورة تدريبية بعنوان 
» اعداد االعتماد

)إضافة الفعالية(

20 / 3/ 1440هـ

الثاثاء 
19-1440/3/21هـ

قاعة االجتماعات

غرفة الجودة بكلية 
العلوم 

لجنة الخريجين 

لجنة الخريجين 

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

57
»فــن  بعنــوان   محاضــرة 
مهــارات  لتنميــة  اإللقــاء، 

 » يــج لخر ا
تقديم/ د. بن عمر شبه

25 / 3/ 1440هـ

مسرح كلية العلوم

لجنة الخريجين

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

58
دور   « بعنــوان  محاضــرة 
مقاومــة  فــي  التكنولوجيــا 

البيئيــة« المخاطــر 
تقدم/ ا. سحر السرحاني

20 / 3/ 1440هـ

قاعة االجتماعات 

لجنة النشاط الطالبي
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الفعالية

الفعالية

شهر ربيع األول 1440هـ

شهر ربيع األول 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

59

60

علــى  الحاصليــن  تكريــم 
الماجســتير  درجتــي 

ه ا ر كتــو لد ا و

ورشــة عمــل بعنــوان »اصنعــي 
وظيفتــك بنفســك« 

تقديم/د. كريمة احمد علي

21 / 3/ 1440هـ

1440/3/24هـ

مسرح كلية العلوم 
والبث المباشر 

قاعة االجتماعات

وحدة االبتعاث 
والدراسات العليا

لجنة الخريجين

الفعالية

الفعالية

شهر جمادى األولى 1440هـ

شهر جمادى األولى 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

62

61

 « بعنــوان  محاضــرة 
التوزيعيــة  النظــم  تحليــل 

األبعــاد« الامتناهيــة 
ولــد  معاويــة  د.   / تقديــم 

ي ســيد

متطلبــات  تدريبيــة  دورة 
طــرق  و  بــورد  البــاك  نظــام 

تفعيلهــا

األحد  1440/5/7هـ

األربعاء 1440/5/3

مسرح الكلية

مختبر الحاسب 
عمادة التعليم 

االلكتروني

اللجنة العلمية 
والثقافية

وحدة التعليم 
االلكتروني
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الفعالية

الفعالية

شهر جمادى األولى 1440هـ

شهر جمادى األولى 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

63

64

ورشة عمل بعنوان 
»االلقاء مهارة المبدعين«

تقديم / د. مها لطفي 

محاضــرة بعنــوان  »اإلشــعاع 
مصــادره ومخاطــرة« تقديــم / 

ــن ــد امي ا.د. محم

الخميس 1440/5/11هـ

األحد 1440/5/14هـ

قاعة االجتماعات 

مسرح كلية العلوم

لجنة الملتقى 
العلمي والطالبي

لجنة النشاط 
العلمي والثقافي

الفعالية

الفعالية

شهر جمادى األولى 1440هـ

شهر جمادى األولى 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

66

65

محاضرة 
»ترشيد استهاك الطاقة«

تقديم: د. كريمة احمد علي

دورة تدريبيــة بعنــوان كيفيــة 
اســتخدام طفايــات الحريــق 

الثاثاء 1440/5/16هـ

االحد 1440/5/14هـ
الى  1440/5/16هـ

قاعة االجتماعات 

الساحة الخارجية 
لمبنى » و «

اللجنة العلمية 
الثقافية 

لجنة المختبرات 
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الفعالية

الفعالية

شهر جمادى األولى 1440هـ

شهر جمادى األولى 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

67

68

حملة توعوية بعنوان 
»معا على الطريق«

ورشة عمل بعنوان 
» كيفية تصميم إعان »
تقديم د. نرمين موسي

الثاثاء 1440/5/16هـ

األربعاء 1440/5/17هـ

القاعات الدراسية 

قاعة االجتماعات 

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

اللجنة االعالمية 

الفعالية

الفعالية

شهر جمادى األولى 1440هـ

شهر جمادى األولى 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

70

69

حملة توعوية بعنوان 
»معك خطوة بخطوة«

بعنــوان  توعويــة  حملــة 
« وامــال  »طموحــات 

االحد 1440/5/14هـ 
الى 1440/5/18هـ

االربعاء 1440/5/17هـ
الى 1440/5/18هـ

القاعات الدراسية 

القاعات الدراسية 

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي

لجنة الخريجين 
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الفعالية

الفعالية

شهر جمادى األولى 1440هـ

شهر جمادى األولى 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

71

72

محاضــرة بعنــوان » متطلبــات 
االعتمــاد المؤسســي«

تقديم د. نادية الكنزي 

األول  اإلرشــادي  اللقــاء 
المســتجدات للطالبــات 

الخميس 1440/5/18هـ

األربعاء 1440/5/24هـ

قاعة االجتماعات 

قاعة االجتماعات 
شطر الطالبات

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

وحدة االرشاد 
االكاديمي والطالبي

الفعالية

الفعالية

شهر جمادى األولى 1440هـ

شهر جمادى األولى 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

74

73

حملة توعوية بعنوان
» للتميز نسعي«

محاضرة بعنوان 
»كبدك مصنع حياتك«
تقديم/ فاتن معوض 

23/ 1440/5هـ

الخميس
1440/5/25هـ

قاعة االجتماعات 

قاعة االجتماعات 

وحدة الجودة 
واالعتماد االكاديمي

اللجنة الثقافية 
والعلمية
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الفعالية

الفعالية

شهر جمادى األولى 1440هـ

شهر جمادى األولى 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

76

75

محاضــرة بعنــوان » التشــكيل 
األساســي واالحتياطــي لجهــاز 

المناعــة«
تقديم/ د. فايز شلضوم

محاضرة بعنوان 
الرئيســية  األداء  مؤشــرات   «

التعليميــة« للمؤسســات 
تقديم / د. نادية الكنزي

االحد 1440/5/28هـ

الخميس 
1440/5/25هـ

مسرح الكلية

قاعة االجتماعات 

اللجنة الثقافية 
والعلمية

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

الفعالية

شهر جمادى األولى 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

77
 « بعنــوان  توعويــه  حملــة 

إيجابيــة« كونــي 

1440/5/30هـ

قاعة االجتماعات 

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

78
محاضرة » أنت األمل« 

تقديم/ د. إسام عبد التواب 
د. رانيا حسني

الخميس  1440/6/2هـ

قاعة االجتماعات 

لجنة الخريجين 
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الفعالية

الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

80

79

محاضرة بعنوان 
وتطبيقــات  حلــول  »حــول 
الداليــة« المعــادالت  بعــض 

محاضرة بعنوان 
» ما قل و دل » 

األحد 1440/6/12هـ

الخميس 1440/6/2هـ

مسرح الكلية

قاعة االجتماعات 

اللجنة الثقافية 
والعلمية

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

الفعالية

الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

81

82

ورشة عمل بعنوان 
» كيفية اعداد ملف المقرر« 

محاضــرة بعنــوان »خصائــص 
االســتذكار الفعــال »

تقديــم / د. فاطمــة حســين 
ــال  ج

االثنين 
1440/6/13هـ

األربعاء 1440/6/15هـ

قاعة اجتماعات

قاعة اجتماعات

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي 

لجنة النشاط 
الطالبي باالشتراك 

مع وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي
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الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

83
ورشــة عمــل بعنــوان  »فــكار 
تخليــل  فــي  مشــروعاتية 

لزيتــون ا
تقديم/ د. بن عمر شبة

االثنين 1440/6/20هـ

مسرح الكلية

لجنة الخريجين

الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

84
حملة توعوية بعنوان 

»الحياة الجامعية سلوكيات 
وآداب«

تقديم / د. فاطمة حسين 
جال

االثنين 1440/6/20هـ

القاعات الدراسية 

وحدة اإلرشاد
الطالبي واألكاديمي

الفعالية

الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

85

86

المــواد   « بعنــوان  محاضــرة 
« وتطبيقاتهــا  النانومتريــة 
عبــد  اســام   د   / تقديــم 

ب ا لتــو ا

»المــواد  بعنــوان  محاضــرة 
تســبب  التــي  واألطعمــة 

الســرطان« أمــراض 
تقديم/ د. اميرة عاطف

الخميس 1440/6/23هـ

األربعاء 1440/6/29هـ

قاعة االجتماعات 

قاعة االجتماعات

لجنة النشاط العلمي 
والثقافي

لجنة النشاط 
الطالبي 
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الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

87
محاضرة بعنوان 

 How to Write effective  «
»C V

الثاثاء  1440/6/14هـ

قاعة االجتماعات

وحدة البحث 
العلمي والدراسات 

العليا و االبتعاث

الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

88
برنامج توعوي بعنوان 

»نلتقي لنرتقي« 

األربعاء
1440/6/15هـ

بهو كلية العلوم 

لجنة النشاط 
الطالبي باالشتراك 

مع وحدة االرشاد 
االكاديمي و الطالبي

الفعالية

الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

90

89

ورشــة عمــل بعنــوان » اإلرشــاد 
األكاديمــي الفعــال«

حســين  فاطمــة  د.  تقديــم/ 
جــال

حملة توعوية بعنوان 
التدخيــن  مكافحــة  حملــة   «

والمخــدرات«

األربعاء 1440/6/29هـ

الخميس 1440/6/23هـ

قاعة االجتماعات

القاعات الدراسية

وحدة االرشاد 
االكاديمي والطالبي

لجنة النشاط 
الطالبي
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الفعالية

الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

92

91

محاضرة بعنوان 
»األليــاف البصريــة و االتصــاالت 

الضوئيــة«
تقديم / رضا العجمي

ورشة عمل بعنوان » دراسة 
جدوي لمشروعات ذات عائد 

مجزي بعد التخرج«
تقديم/د. هاني محمد عوض

االحد 1440/6/26هـ

 

مسرح الكلية

 

لجنة النشاط العلمي 
والثقافي

 

الفعالية

الفعالية

شهر جمادي االخر 1440هـ

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

93

94

محاضرة بعنوان 
|فن المقابلة في التوظيف«

تقديم/ د. بن عمر شبه

»المــواد  بعنــوان  محاضــرة 
ــراض  ــببة ألم ــة المس واألطعم

منــه« والوقايــة  الســرطان 
عاطــف  اميــرة  د.   / تقديــم 

غنيــم

األثنين 1440/6/27هـ

األربعاء 1440/6/29هـ

مسرح الكلية

قاعة االجتماعات

لجنة الخريجين

لجنة النشاط 
الطالبي
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الفعالية

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

شهر جمادي االخر 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

96

95

ورشــة عمــل بعنــوان  »ســيرتي 
أعدهــا  وكيــف  الذاتيــة 
ــة  ــم/ د. فاطم ــة« تقدي بحرفي

جــال  حســين 

حملة توعوية بعنوان 
»اإلرشاد األكاديمي الفعال

االحد  1440/7/03هـ

األربعاء 1440/6/29هـ

قاعة االجتماعات 

قاعة االجتماعات 

لجنة الخريجين 

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

97
محاضرة بعنوان 

 Chemistry: Everything,«
« Everywhere

تقديم/ د. محمود كامل

االحد  1440/7/03هـ

مسرح كلية العلوم

لجنة النشاط 
العلمي والثقافي

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

98
حملة توعوية بعنوان 

» نحو الهدف«

االثنين  1440/7/04هـ
الى 1440/7/07هـ

 

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي
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الفعالية

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

100

99

ورشــة عمــل بعنــوان  »رحلــة 
البحــث عــن وظيفــة« تقديــم/ 

د. كريمــة احمــد علــي

محاضرة بعنوان » صديقة 
الحاسب«  تقديم/ ا. أسماء 

الوسم

الخميس 1440/7/07هـ

األربعاء  1440/7/6هـ

قاعة اجتماعات 

قاعة االجتماعات 

لجنة الخريجين

لجنة النشاط الطالبي 

الفعالية

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

101

102

محاضرة بعنوان 
»دور مخزون البذور بالتربة 

في المناطق الجافة«
تقديم/ د. نصر جمعة

ورشة عمل بعنوان 
» تقييم مخرجات التعلم«

االحد 1440/7/10هـ

يوم االثنين 1440/7/11هـ 
إلى 1440/7/13هـ

مسرح كلية العلوم

قاعة االجتماعات

لجنة النشاط 
العلمي والثقافي

وحدة الجودة 
واالعتماد األكاديمي
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الفعالية

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

104

103

حملة توعوية بعنوان
» التســجيل المبكــر لمقــررات 

ــل األول 1440-1441هـــ« الفص

محاضرة بعنوان  »الفن في 
العلوم« 

تقديم / د. راندا سعد

في الفترة من 
1440/7/17هـ

الى 1440/7/21هـ

االربعاء 1440/7/13هـ

مكاتب المرشدين 
األكاديميين

قاعة االجتماعات 

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي والطالبي

لجنة النشاط الطالبي 

الفعالية

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

105

106

دورة تدريبية بعنوان
»كيفية صيانة الكترود جهاز 

»pH
تقديم د. هاجر الهريشي

محاضرة بعنوان 
» تأهيــل طــاب كليــة العلــوم 

ــارات النهائية« لاختب
احمــد  أســامة  د.   / تقديــم 

مهلــل

االحد  1440/7/17هـ

االثنين  1440/7/18هـ

معمل 104ب

مسرح كلية العلوم

لجنة المختبرات 

وحدة االرشاد 
االكاديمي والطالبي
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الفعالية

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

108

107

كيميــاء   « بعنــوان  محاضــرة 
الدمــاغ« 

تقديم/ د. شريفة حامد

ورشــة عمــل بعنــوان  » تهيئــة 
العلــوم  كليــة  خريجــي 
الدراســات  ببرنامــج  لالتحــاق 

العليــا«
محمــد  هانــي  د  ا.  تقديــم 

ض  عــو

األربعاء  1440/7/20هـ

االربعاء  1440/7/20هـ

قاعة اجتماعات 

مسرح كلية العلوم

لجنة النشاط  الطالبي 

لجنة الخريجين

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

109
محاضرة بعنوان

»الفيزياء في حياتنا
تقديم / 

د. راندا سعد علي

الخميس  1440/7/21هـ

قاعة اجتماعات 

اللجنة العلمية 
والثقافية
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الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

110
 What?  « بعنــوان  محاضــرة 
Where? Why? Air pollution

االحد  1440/7/24هـ

مسرح كلية العلوم

اللجنة العلمية 
والثقافية

الفعالية

الفعالية

شهر  رجب 1440هـ

شهر  رجب 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

112

111

»Aflatoxin« محاضرة بعنوان
تقديم / د. مرفت عبد العزيز 

الشريف

حملة توعوية 
» اختبارات با قلق«

االربعاء 1440/7/27هـ

االحد 1440/7/24هـ

قاعة االجتماعات 

القاعات الدراسية 

لجنة النشاط  الطالبي 

وحدة االرشاد 
االكاديمي والطالبي
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الفعالية

الفعالية

شهر  شعبان 1440هـ

شهر  شعبان 1440هـ

اليوم والتاريخ

اليوم والتاريخ

المكان

المكان

الجهة

الجهة

113

114

حفل ختام النشاط الطابي

حفل ختام النشاط الطابي 

االثنين  1440/8/10هـ

السبت

بهو كلية العلوم 

استراحة 

لجنة النشاط 
الطالبي

لجنة النشاط 
الطالبي

الفعالية

شهر  شعبان 1440هـ

اليوم والتاريخ

المكان

الجهة

115
ورشة عمل بعنوان 

اســتخدام  »كيفيــة 
الذكيــة« البروجكتــورات 

الثاثاء  1440/8/25هـ

F42قاعة

عمادة الكلية 
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الزيارات واالستضافات

الزيارات

االستضافات

الجهة الزائرة او المستضيفة

إدارة الدفاع المدني بدومة 
الجندل

شركة مصنع مياه الجوف 
الصحية

شركة المطاحن الثالثة 
بالجوف

إدارة األدلة الجنائية

طالب من مدارس القريات 
وطبرجل

مدرسة أسبار األهلية بنين

وفد الطالبات المتفوقات 
على مستوى المملكة 

وفد طالبات مدارس القمم 
الدولية  

د. مها لطفي 

فريق االعتماد 

د. احمد محمد جاد المولي 

م. محمد صديق حافظ 

ا. وفاء العقل 

الهدف

الحديثــة  األســاليب  علــى  التعــرف 
المســتخدمة فــي التعامــل مــع الحرائــق 

رث. لكــوا وا

ــة  ــي تنقي ــة ف ــرق الحديث ــى الط ــرف عل التع
الخريجيــن  ربــط  وكذلــك  الميــاه  وتعبئــة 

بســوق العمــل.

لتعــرف علــي الطــرق الكيميائيــة الحديثــة 
والمتبعــة فــي حمايــة الحبــوب مــن التلــف 
و دور الكيميائــي فــي تتبــع جــودة الطحين 
كذلــك  المختلفــة  اإلنتــاج  مراحــل  خــالل 
التعــرف علــي الطــرق المختلفــة لمعالجــة 
الميــاه المســتخدمة فــي غســيل الحبــوب.

لتعــرف علــي الطــرق الكيميائيــة الحديثــة 
الجرائــم  عــن  للكشــف  المســتخدمة 
المختلفــة و دور الكيميائــي فــي التعامــل 
عــن  للكشــف  الحديثــة  األجهــزة  مــع 
المجمعــة  العينــات  تحليــل  و  البصمــات 

الحــدث مــكان  مــن 

زيارة المختبرات الطالبية

زيارة المختبرات الطالبية

زيارة كلية العلوم و المختبرات الطالبية

زيارة كلية العلوم و المختبرات الطالبية

االلقــاء   « بعنــوان  عمــل  ورشــة  تقديــم 
المبدعيــن« مهــارة 

زيارةمختبرات كلية العلوم بشطريها

تقديم محاضرة بعنوان »« تطوير الذات«

البرجيكتــور   « بعنــوان  تقديــم محاضــرة 
الذكــي« 

تقديــم ورشــة عمــل »التعريــف بالخدمــات 
التدريــس  هيئــة  لعضــوات  االلكترونيــة 

الجــدد«

التاريخ

28/1/1440 هـ

17/2/1440 هـ

19/6/1440 هـ

3/8/1440هـ

2018/11/21

2019/2/21

30/ 1440/6هـ

1440/8/9هـ

1440/5/11هـ

1440/2/20هـ

1440/8/25هـ

1440/5/23هـ
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اصدارات الكلية

نوع اإلصدار

كتب

مطويات

عنوان اإلصدار

التقرير السنوي لكلية العلوم للعام الجامعي 1438-1439هـ . 1
دليل المختبرات واالجهزة العلمية بكليه العلوم. 2
 دليل السالمة في مختبرات ومعامل كليه العلوم. 3
دليل الخريجين لكلية العلوم للعام الجامعي 1439-1440هـ. 4

التعريف بقسم االحياء. 1
التعريف بقسم الكيمياء. 2
التعريف بقسم الفيزياء. 3
التعريف بقسم الرياضيات. 4
الطالبة المستجدة. 5
اإلرشاد األكاديمي. 6
العبء الدراسي. 7
مطويات المشاركة في ركن كلية العلوم بركن الجامعة بمهرجان الزيتون . 8
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