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المحتويات

رقم الصفحة

المقدمة

٢

الهيكل التنظيمي

٣

ملخص عام اللجان

٤

مهام عامة للجان

٤

لجنة المناهج وطرق التدريس

٥

لجنة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

٦

لجنة الدارسات العليا والبحث العلمى

٧

لجنة التعينات والتعاقدات والتفرغ العلمي

٨

لجنة العالقات والمسئولية االجتماعية

٩

لجنة المختبرات

١٠

لجنة التدريب الداخلي وتنمية القدرات وشؤون الخريجين

١١

لجنة التدريب الطالبي ومشاريع التخرج

١٢

لجنة الجداول واالرشاد األكاديمي

١٣

مــقــدمــة
بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا اما بعد،،،
تعد اللجان الفاعلة في قسم الكيمياء الشريان النابض بالعمل ومثاالا للتعاون المثمر بين اعضائه لرفعة
القسم وتميزه ودوام ابداعه ويهدف للحصول على نتائج مشتركة وفعّالة وإيجابية بعد توفيق هللا حيث يوفق
هللا المتعاونين ويُيسر أمرهم ألن يد هللا مع الجماعة .
وقد تم تشكيل تسعة لجان  ،لخدمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس بمشاركة جميع منسوبي القسم
من أعضاء وعضوات هيئة التدريس والفنيين ،واألخذ بآرائهم وتقسيم العمل بينهم لتبادل األفكار والخبرات.
والتي تهدف الى تقويم الوضع الحالي للقسم حسب اختصاص اللجنة ومن ثم تقديم المرئيات والتوصيات
لعرضها على مجلس القسم لمناقشتها واقرارها.
ونضع بين ايديكم دليل اللجان الذي يوضح مهام اللجان والية عملها وتسلسلها االداري ،سائالا المولى
القدير أن يبارك في عمل اللجان وأن يعيننا على خدمة القسم وتقديم االفضل لمنسوبيه وطالبه.

د .معتز بن هاشم سليمان مراد
رئيس قسم الكيمياء
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ملخص عام اللجان
اللجنة
 ١لجنة المناهج وتطوير طرق التدريس
 ٢لجنة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 ٣لجنة الدارسات العليا والبحث العلمى
 ٤لجنة التعينات والتعاقدات والتفرغ العلمي
 ٥لجنة العالقات والمسئولية االجتماعية
 ٦لجنة المختبرات
 ٧لجنة التدريب الداخلي وتنمية القدرات وشؤون الخريجين

رئيس اللجنة
ا .د .عبد هللا خضر
ا .د .محمد ربيع
ا .د .صالح عبد المجيد
رئيس القسم
د .فهد تركستاني
د .جالل الثقفي
وكيلة رئيس القسم

 ٨لجنة التدريب الطالبي ومشاريع التخرج

رئيس القسم

 ٩لجنة الجداول واالرشاد األكاديمي

رئيس القسم

مهام عامة للجان:
كل لجنة من اللجان المقترحة يكون لها رئيس وعدد من األعضاء حسب طبيعة العمل والمهام في اللجنة ويراعى
فيها التدوير بين األعضاء.
يقوم رئيس كل لجنة برفع تقرير لسعادة رئيس القسم عن كل ما قامت به اللجنة من أعمال وتوصيات في محضر
موقع من األعضاء جميعا.
يقوم رئيس القسم بحضور اجتماعات اللجان بصفة دورية متبادلة وذلك إلبداء االهتمام والمتابعة.
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( )١لجنة المناهج وتطوير طرق التدريس
رئيس اللجنة
ا.د .عبد هللا خضر
أعضاء اللجنة
١
٣
٥
٧
٩
١١

ا.د .عبد هللا خضر
(منسق شعبة الغير العضوية)
د .نزار القاسمي
(منسق شعبة العضوية)
ا.د .أحمد الدفراوي
(منسق شعبة الفيزيائية)
ا.د .عمرو لطفي
(منسق شعبة التحليلية)
د .احمد حميد
ا.د .محمد عواد

٢
٤
٦
٨
١٠

د .خديجة مصطفى
(نائبة منسق شعبة الغير العضوية)
د .حصة الشريف
(نائبة منسق شعبة العضوية)
د .أروى الحربي
(نائبة منسق شعبة الفيزيائية)
د .ايناس الجهني
(نائبة منسق شعبة التحليلية)
د .رزان سناري

مهام اللجنة:
التطوير المستمر للمقررات النظرية والعملية بما يتوافق مع التجهيزات المعملية الحديثة.
تطوير المناهج بالعروض التفاعلية وبما يتوافق مع التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد والتحول الرقمي.
تحديد ما يلزم العملية التدريسية من مراجع وكتب علمية وتحديد قائمة الكترونية بذلك لطلبها من مكتبة الملك عبد هللا.
تحدد اللجنة ضوابط أسئلة االمتحانات لاللتزام بها.
متابعة سير توحيد االختبارات النهائية والعروض التقديمية للمقررات مع منسقي المقررات.
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( )٢لجنة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
رئيس اللجنة
ا.د .محمد ربيع
أعضاء اللجنة
١

ا .د .محمد قاسم

٢

وكيلة رئيس القسم

٣

د .فاطمة الخطيب

٤

د .حسين العيسى

٥

د .عصام الدين فرغلي

٦

ا .د .نشوة المتولي

٧

د .سالفة نصار

٨

د .ساره فلمبان

مهام اللجنة:
إعداد خطة تفصيلية الستيفاء متطلبات تجديد االعتماد األلماني بصفة مستمرة.
تختص بجميع أعمال االعتماد األكاديمي وتقسيم مهام اللجان األخرى المنبثقة من لجان الجودة.
متابعة إنجاز تقارير المقررات والبرنامج واالستبيانات للطلبة والعاملين بالبرنامج عن عمليات ضمان الجودة واستخدام
نتائج ذلك في استراتيجيات التخطيط للتطوير.
العمل على تطبيق ونشر معايير الجودة بالقسم.
اعداد التقرير السنوي للقسم.
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( )٣لجنة الدراسات العليا والبحث والعلمي
رئيس اللجنة
ا.د .صالح عبد المجيد
أعضاء اللجنة
١

ا.د .باسم أصغر

٢

ا.د .متولي عبد هللا

٣
٤

د .عصام الدين فرغلي
د .إسماعيل الثقفي

٥

ا.د شيخة عاشور

٦

د .تهاني باوزير

٧

د .امينة البنيان

٨

د .نزار القاسمي

مهام اللجنة:
متابعة خطة الدراسات العليا وتوزيع الطالب على المشرفين.
متابعة اجراء االختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه.
التأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بالرسائل العلمية.
متابعة تكوين لجان مناقشة الرسائل العلمية.
إعداد تقرير البحث العلمي السنوي للقسم.
تنظيم حلقات النقاش العلمية.
متابعة ودراسة أوضاع الطالب والطالبات في كل فصل دراسي وتطبيق الالئحة بحقهم.
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( )٤لجنة التعينات والتعاقدات والتفرغ العلمي
رئيس اللجنة
رئيس القسم
أعضاء اللجنة
١

د .جابر حمد الفاهمي

٢

د .حاتم محمد الطس

٣

د .جالل الثقفي

٤

ا.د .باسم أصغر

٥

د .إسماعيل الثقفي

٦

(وكيلة رئيس القسم)

مهام اللجنة:
اللجنة مسؤولة عن كل ما يخص التعيين او التعاقد في القسم على وظائف اعضاء هيئة التدريس السعوديين والمتعاقدين.
تحديد احتياج القسم في التخصصات المختلفة.
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( )٥لجنة العالقات والمسؤولية االجتماعية
رئيس اللجنة
د .فهد تركستاني
أعضاء اللجنة
١

د .رامي عبيد

٢

وكيلة رئيس القسم

٣

د .ريم شاه

٤

ا .ماجد الدعدي

٥

د .منال خوج

٦

د .ريم شاه

٧

د .أميرة الصليمي

٨

د .غادة مصارط

٩

ا .وردة الدعدي

١٠

د .هنادي كتوعة

١١

ا .محمد مال

١٢

د .ليلى المزروعي

١٣

ا .رضوان عمر

١٤

ا.عزيزة فالته

مهام اللجنة:
تعمل اللجنة على ان يكون للقسم دور فعال في المجتمع.
تفعيل المسؤولية االجتماعية لدى طالب وطالبات القسم.
تعزيز ونشر دور علم الكيمياء في المجتمع.
تفعيل األنشطة الخاصة بالكيمياء تزامنا مع األحداث الخارجية والداخلية.
التنسيق لعمل زيارات طالبية لجهات خارج الجامعة.
االشراف على تنسيق المناسبات االجتماعية واالحتفاالت والزيارات بالقسم.
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( )٦لجنة المختبرات
رئيس اللجنة
د .جالل الثقفي
أعضاء اللجنة
١

ا.د .صالح عبد المجيد

٢

وكيلة رئيس القسم

٣

ا.د.احمد فوزي

٤

د .علي صيقل

٥

د .يحي الزهراني

٦

د .سارة فلمبان

٧

أ .مهند البنقالي

٨

د .نها حلواني

٩

أ .زيني عرفة

١٠

د .معتوقة أبو النجا

١١

أ .محمد سراج الدين

١٢

ا .زهراء القرني

١٣

د .عيشة الداود

١٤

ا .ميسون القرشي

١٥

ا .امل باقيس

مهام اللجنة:
متابعة تنظيم المعامل وتطويرها.
تحديد االحتياجات الالزمة من كيماويات وزجاجيات وأجهزة.
تحديد االحتياجات االزمة من أدوات االمن والسالمة ونشرات  MSDSللتجارب المعملية.
حصر األجهزة والتأكد من كفاءتها وصيانتها بالمعامل ومالحظة حالة النظافة العامة في المعمل.
اإلشراف على تشغيل األجهزة العلمية بالقسم.
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 )٧لجنة التدريب الداخلي وتنمية القدرات وشؤون الخريجين
رئيس اللجنة
وكيلة رئيس القسم
أعضاء اللجنة
١

ا.د .عبدالرحمن خضر

٢

ا.د .محمد إسماعيل

٣

د .نعيمة ياركندي

٤

د .احمد حميد

٥

د .منيرة الروقي

٦

د .غرام إبراهيم

٧

د .ابرار بايزيد

٨

د .سمر المحمادي

٩

د .االء منشي

١٠

د .بدرية الجحدلي

١١

أ .ماجد الدعدي

١٢

د .حنان الزهراني

١٣

ا .بدور الشريف

١٤

ا .هشام الحارثي

مهام اللجنة:
التدريب الخاص بتنمية القدرات ألعضاء هيئة التدريس والطالب وإعداد الخطط للبرامج التدريبية بالقسم كل فصل.
إقامة دورات تدريبية للفنين والفنيات بالقسم.
اعداد قاعدة بيانات لجميع الخريجين في قسم الكيمياء.
متابعة قاعدة بيانات خريجين القسم.
إقامة يوم الخريجين.
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 )٨لجنة التدريب الطالبي ومشاريع التخرج
رئيس اللجنة
رئيس القسم
أعضاء اللجنة
١

ا.د .فواز سعد

٢

وكيلة رئيس القسم

٣

د .احمد الحربي

٤

د .فاتن الجفري

٥

د .دينا كتوعة

٦

د .زكية المالح

٧

د .سالفة نصار

٨

ا .ماجد الدعدي

٩

د .جيهان قربان

١٠

د .علياء آلفي

١١

د .احمد الدفراوي

مهام اللجنة:
توطيد وتوثيق العالقة بين الجامعة والشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية.
توفير الفرص المناسبة للتدريب بالتنسيق بين القسم والجهات الموفرة لفرص التدريب داخل المملكة.
عقد شراكات للتدريب مع الجهات الحكومية والخاصة.
العمل على تطوير آلية مشاريع التخرج.
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 )٩لجنة الجداول واإلرشاد األكاديمي
رئيس اللجنة
رئيس القسم
أعضاء اللجنة
١

ا.د .رفعت عبد الفتاح

٢

وكيلة رئيس القسم

٣

د .محمد قاسم

٤

د .هدى الغمري

٥

د .رشا فاللي

٦

ا .د .ثريا فرغلي

٧

د .محمد هوساوي

٨

ا .ماجد الدعدي

٩

ا .اشواق عاشور

١٠

أ .رجاء نقلي

١١

ا .مها الكبكبي

مهام اللجنة:
اعداد وتنسيق جدول القسم في كل فصل دراسي.
تشرف على توزيع أعضاء هيئة التدريس في نظام اإلرشاد أألكاديمي.
اإلشراف على تسجيل الطالب والطالبات للوحدات الدراسية.
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2nd Meeting
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1st Meeting

Monday

Wednesday

23/11/2020

23/9/2020

8/4/1442

6/2/1442

11:30 am – 12 pm

11:30 am – 12 pm

Tuesday

Thursday

24/11/2020

24/9/2020

9/4/1442

7/2/1442

11:30 am – 12 pm

11:30 am – 12 pm

Wednesday

Sunday

25/11/2020

27/9/2020

10/4/1442

10/2/1442

11:30 am – 12 pm

11:30 am – 12 pm

Thursday

Monday

26/11/2020

28/9/2020

11/4/1442

11/2/1442

11:30 am – 12 pm

11:30 am – 12 pm

Sunday

Tuesday

29/11/2020

29/9/2020

14/4/1442

12/2/1442

11:30 am – 12 pm

11:30 am – 12 pm

Monday

Wednesday

30/11/2020

30/9/2020

15/4/1442

13/2/1442

11:30 am – 12 pm

11:30 am – 12 pm

Tuesday

Thursday

1/12/2020

1/10/2020

16/4/1442

14/2/1442

11:30 am – 12 pm

11:30 am – 12 pm

Wednesday

Sunday

2/12/2020

4/10/2020

17/4/1442

17/2/1442

11:30 am – 12 pm

11:30 am – 12 pm

Committee
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لجنة التدريب الداخلي وتنمية القدرات
وشؤون الخريجين

لجنة التدريب الطالبي ومشاريع التخرج

لجنة الجداول واإلرشاد األكاديمي
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