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المقدمة
ان َواتَّقُوا َّ
اَّللَ
اْلثْ ِم َو ْالعُد َْو ِ
{وتَعَ َاونُوا َعلَى ْالبِ ِ ِّر َوالتَّ ْق َوى َوال تَعَ َاونُوا َعلَى ْ ِ
بِسْم هللا والحمد هلل القائل في كتابه الكريم َ :
ِإ َّن َّ
ب} ،والصالة والسالم على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اَّللَ َ
شدِيدُ ْال ِعقَا ِ
أجمعين الذي حث أصحابه على العمل الجماعي موضحا ً لهم ذلك بقوله (يد هللا مع الجماعة).
أما بعد...

من منطلق الحرص على الرقي بالعمل الذي يقدمه القسم لخدمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس فكان من الالزم
مشاركة جميع منسوبي القسم من أعضاء وعضوات هيئة التدريس والفنيين واألخذ بآرائهم و تقسيم العمل بينهم من
خالل تكوين اللجان الفاعلة والتي تقوم على تقويم الوضع الحالي للقسم حسب اختصاص اللجنة ومن ثم تقديم
التوصيات التي تراها مناسبة لعرضها على مجلس القسم الموقر لمناقشتها واقرارها .وقد تم تشكيل أحد عشر لجنة،
وبين ايديكم دليل اللجان الذي يوضح مهام اللجان والية عملها وتسلسلها االداري ،آمال من رؤساء اللجان حث
األعضاء و العضوات و توزيع المهام على الجميع تحقيقا ً لألهداف المرجوة من اللجنة .سائال المولى القدير ان
يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأن يبارك عمل اللجان وأن يعيننا على خدمة القسم وتقديم االفضل لمنسوبيه.

رئيس قسم الكيمياء
د .إسماعيل بن إبراهيم الثقفي
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رئيس القسم

مقر الطالب (العابدية)

مقر الطالبات (العزيزية)

مقر الطالبات (الزاهر)

س القسم

اللجان

القسم
رئيسالقسم
وكيلةرئيس
وكيلة

ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
البحث العلمي

الجداول واالرشاد األكاديمي
المناهج وطرق التدريس

التعينات والتعاقدات و التفرغ العلمي
المختبرات

التدريب الطالبي ومشاريع التخرج
التدريب الداخلي وتنمية القدرات وشؤون الخريجين
الدراسات العليا
التطوير و التوثيق و األرشفة
العالقات والمسئولية االجتماعية
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ملخص عام اللجان
اللجنة
 .1لجنة البحث العلمى
 .2لجنة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 .3لجنة المناهج وطرق التدريس
 .4لجنة الجداول واالرشاد األكاديمي
 .5لجنة المختبرات
 .6لجنة التطوير والتوثيق واالرشفة
 .7لجنة التدريب الداخلي وتنمية القدرات وشؤون

رئيس اللجنة

أمين اللجنة

ا .د .محمد اسماعيل

د .معتز مراد

ا .د .محمد ربيع

وكيلة القسم بالزاهر

ا .د .عبد هللا خضر

د .منى الحسني

رئيس القسم

وكيلة القسم بالزاهر

ا .د .صالح عبد المجيد

د .رزان سناري

رئيس القسم

وكيلة القسم بالزاهر

د .علي صيقل

د .ليلي المزروعي

الخريجين
 .8لجنة التدريب الطالبي ومشاريع التخرج

رئيس القسم

وكيلة القسم بالزاهر

 .9لجنة التعينات والتعاقدات والتفرغ العلمي

رئيس القسم

د .جابر الفاهمي

ا .د .صالح عبد المجيد

د .عصام الدين فرغلي

د .فهد تركستاني

وكيلة القسم بالزاهر

 .10لجنة الدارسات العليا
 .11لجنة العالقات والمسئولية االجتماعية

مهام عامة للجان
•

كل لجنة من اللجان المقترحة يكون لها رئيس وأمين ،وأي عدد من األعضاء حسب طبيعة العمل والمهام في
اللجنة

•

يقوم رئيس كل لجنة برفع تقرير لسعادة رئيس القسم عن ما قامت به اللجنة من أعمال وتوصيات في محضر
موقع من األعضاء جميعا ً.

•

يقوم سعادة رئيس القسم بحضور اجتماعات اللجان بصفة دورية متبادلة وذلك ْلبداء االهتمام والمتابعة

اللجنة ( )١لجنة البحث العلمي
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األعضاء
ا.د .محمد اسماعيل عواد

رئيسا ً

د .معتز هاشم مراد

امينا ً

ا.د .عمر عبدهللا الهزازي

عضوا ً

د .نزار عمر القاسمي

عضوا ً

د .نعيمة حامد ياركندي

عضوا ً

د .هنادي احمد كتوعة

عضوا ً

د .ريم كمال شاه

عضوا ً

د .معتوقة محمد أبو النجا

عضوا ً

مهام اللجنة
•

تقوم بإعداد تقرير البحث العلمي السنوي للقسم.

•

تنظيم السيمينارات العلمية.

مهام اللجنة
•
•
•
•
•
•

تختص بجميع أعمال االعتماد األكاديمي وتقسيم مهام اللجان األخرى المنبثقة من لجان الجودة.
تقوم اللجنة بالعمل على توثيق كل االجتماعات الخاصة بالجودة واالعتماد االكاديمي ببرنامج الكيمياء.
مراجعة التقارير عن المقررات والبرنامج و االستبيانات للطلبة والعاملين بالبرنامج عن عمليات ضمان الجودة
واستخدام نتائج ذلك في استراتيجيات التخطيط للتطوير.
إعداد التقرير الذاتي للبرنامج الخاص بالكيمياء.
إعداد الخطط االستراتيجية لتطوير القسم.
اعداد التقرير السنوي للقسم.
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اللجنة ( )٢لجنة إدارة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي والتطوير
األعضاء
ا.د.محمد ربيع شعبان

رئيسا ً

وكيلة القسم بالزاهر

امينا ً

ا.د .عبدهللا محمد خضر

عضواً

ا.د .محمد اسماعيل عواد

عضواً

ا.د .عبد الرحمن صالح الدين خضر

عضواً

د .أحمد فوزي سعد

عضوا

د .عصام الدين فرغلي

عضواً

د .احمد محمد الدفراوى

عضواً

د .محمد احمد قاسم

عضواً

د .عمرو لطفي صابر

عضواً

ا .د .نشوى محمود المتولي

عضواً

ا .د .ثريا عبدالرحيم فرغلي

عضواً

د .هبة عبد الهادي بسيوني

عضواً

د .هدى أبو الفتوح الغمري

عضواً

د .مروة جالل الغلبان

عضواً

د .رشا الدمرداشي مكاوي

عضواً

د .منى عبدالمعطي الحسني

عضواً

اللجنة ( )٣لجنة المناهج وطرق التدريس
األعضاء
ا.د .عبدهللا محمد خضر (منسق شعبة الغير العضوية)

رئيسا ً

د .منى عبدالمعطي الحسني (نائبة منسق شعبة الغير العضوية)

امينا ً

ا.د .عالء الدين الشافعي (منسق شعبة الفيزيائية)

عضوا ً

ا.د .محمد ربيع شعبان (منسق شعبة العضوية)

عضوا ً

د .علي عبده صيقل (منسق شعبة التحليلية)

عضوا ً

د .تهاني محمد باوزير (نائبة منسق شعبة الفيزيائية)

عضوا ً

د .ابرار احمد بايزيد (نائبة منسق شعبة العضوية)

عضوا ً

د .ايناس حسين الجهني (نائبة منسق شعبة التحليلية)

عضوا ً
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مهام اللجنة
•
•
•
•
•

متابعة تحويل مقررات الخطة الجديدة الى مقررات االلكترونية موحدة وجاهزة لجميع اعضاء هيئة التدريس
تحديد ما يلزم العملية التدريسية من مراجع وكتب علمية وتحديد قائمة االلكترونية بذلك لطلبها من مكتبة
الملك عبد هللا
تحدد اللجنة ضوابط أسئلة االمتحانات لاللتزام بها.
تجميع نماذج األسئلة و اْلجابات النموذجية لإلختبارات النهائية.
متابعة سير توحيد االختبارات النهائية و العروض التقديمية للمقررات مع منسقي المقررات.

اللجنة ( )٤لجنة الجدول واالرشاد األكاديمي
األعضاء
رئيس القسم

رئيسا ً

وكيلة القسم بالزاهر

امينا ً

د .رفعت السيد ابراهيم

عضوا ً

د .محمد احمد قاسم

عضوا ً

د .عصام الدين فرغلي

عضوا ً

د .بدرية علي الجحدلي

عضوا ً

د .غرام ابراهيم محمد

عضوا ً

د .ايناس حسين الجهني

عضوا
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مهام اللجنة
•

اعداد وتنسيق جدول القسم في كل فصل دراسي.

•

تشرف على توزيع أعضاء هيئة التدريس في نظام اْلرشاد أألكاديمي

•

تتلقى جميع الشكاوى واالستفسارات من الطالب والطالبات النظر فيها قبل رفعها لرئيس القسم.

•

اعداد خطابات التوصية للطالب الخريجين.

اللجنة ( )٥لجنة المختبرات
األعضاء
ا.د.صالح عبد المجيد احمد

رئيسا ً

د .رزان محمد سناري

امينا ً

د .عصام الدين فرغلي

عضواً

د .محمد احمد قاسم

عضواً

د .حسين حسن العيسي

عضواً

د .رامي جميل عبيد

عضواً

أ .محمد مال أخوان

عضواً

أ .زيني عرفة زيني الشيخ

عضواً

أ .رضوان عمر عبد المغيث

عضواً

د .عيشة يوسف الداود

عضواً

د .سوسن محمد اشقر

عضواً

د .أميرة محمد الصليمي

عضواً

أ .مها الكبكبي

عضواً

أ .رجاء نقلي

عضواً
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مهام اللجنة
•

متابعة تنظيم المعامل وتطويرها.

•

تحديد االحتياجات الالزمة من كيماويات وزجاجيات وأجهزة.

•

الوقوف على كفاءة األجهزة الموجودة بالمعامل ومالحظة حالة النظافة العامة في المعمل.

•

متابعة سير العملية التعليمية داخل المعامل.

•

متابعة حالة األجهزة العلمية الموجودة ومدى كفاءتها وتحديد احتياجات القسم من أدوات وكيماويات وأجهزة.

•

اْلشراف على تشغيل األجهزة العلمية بالقسم

اللجنة ( )٦لجنة التطوير واالرشفة
األعضاء
رئيس القسم

رئيسا ً

وكيلة القسم (شطر الزاهر)

امينا ً

وكيلة القسم (شطر العزيزية)

عضوا ً

د .احمد محمد الحربي

عضوا ً

ا .ماجد الدعدي

عضوا ً

ا .نجالء الكبكبي

عضوا ً

مهام اللجنة
•

التنسيق المستمر مع إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي في القسم.

•

االشراف على الموقع االلكتروني للقسم ومتابعة المواقع االلكترونية ألعضاء هيئة التدريس.

•

تسجيل وحفظ وقائع االجتماعات التي يعقدها مجلس القسم وتوثيقها.

•

حفظ السجالت الخاصة بشئون االختبارات مثل ورق االسئلة واالجابة.

•

متابعة جميع الفعاليات واألنشطة.

10

اللجنة ( )٧لجنة التدريب الداخلي وتنمية القدرات والخريجين
األعضاء
د .علي عبده صيقل

رئيسا ً

د .ليلى سعيد المزروعي

امينا ً

ا.د .عبد الرحمن خضر

عضوا ً

د .احمد محمد الدفراوى

عضوا ً

د .غادة صالح مصارط

عضوا ً

د .امينة محسن البنيان

عضوا ً

د .زكية ضيف هللا مالح

عضوا ً

د .منال ابو بكر خوج

عضوا ً

د .علياء عبد العزيز ألفي

عضوا ً

مهام اللجنة
•

التدريب الخاص بتنمية القدرات ألعضاء هيئة التدريس والطالب وإعداد الخطط للبرامج التدريبية بالقسم كل
فصل.

•

إقامة دورات تدريبية للفنين و الفنيات بالقسم.

•

متابعة الخريجين واعداد دليل للخريجين.

•

اعداد قاعدة بيانات لجميع الخريجين في قسم الكيمياء.

• تزويد القسم بأسماء الجهات الموفرة لفرص العمل لجميع الخريجين واالعالن عنها.
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اللجنة ( )٨لجنة التدريب الصيفي ومشاريع التخرج
األعضاء
رئيس القسم

رئيسا ً

وكيلة القسم بالزاهر

امينا ً

ا.د .محمد ربيع شعبان

عضوا ً

ا.د .محمد اسماعيل عواد

عضوا ً

د .علي عبده صيقل

عضوا ً

د .بدرية علي الجحدلي

عضوا ً

د .ايناس حسين الجهني

عضوا ً

مهام اللجنة
•

توطيد وتوثيق العالقة بين الجامعة والشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية.

•

توفير الفرص المناسبة للتدريب بالتنسيق بين القسم والجهات الموفرة لفرص التدريب داخل المملكة.

•

توجيه الطالب نحو مجاالت العمل المناسبة بعد التخرج.

•

إيجاد الفرص التدريبية من خالل تنظيم معارض الفرص التدريبية للشركات والمؤسسات.

•

تنفيذ الزيارات الميدانية المتواصلة للشركات والمؤسسات المختلفة.

•

دعوة الشركات والمؤسسات لزيارة القسم وتنظيم ورش عمل ومحاضرات.

•

عقد شراكات للتدريب مع الجهات الحكومية و الخاصة.

•

وضع خطة التدريب الصيفي والميداني واالشراف على مشاريع التخرج.

•

اعداد دليل تدريب الطالب في قسم الكيمياء.
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اللجنة ( )٩لجنة التعينات والتعاقدات والتفرغ العلمي
األعضاء
رئيس القسم

رئيسا ً

د .جابر حمد الفاهمي

امينا ً

ا.د .باسم حسين اصغر

عضوا ً

د .فواز احمد سعد

عضوا ً

د .حاتم محمد الطس

عضوا ً

د.احمد محمد حميد

عضوا ً

مهام اللجنة
•

اللجنة مسؤولة عن كل ما يخص التعيين او التعاقد في القسم على وظائف اعضاء هيئة التدريس السعوديين
والمتعاقدين.

•

دراسة طلبات االستقطاب المقدمة للقسم.

•

تحديد احتياج القسم في التخصصات المختلفة.
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اللجنة ( )١٠لجنة الدراسات العليا
األعضاء
ا.د .صالح عبد المجيد احمد

رئيسا ً

د .عصام الدين فرغلي

امينا ً

ا.د .عالء الدين علي الشافعي

عضوا ً

ا.د .متولي عبد هللا محمد

عضوا ً

ا.د .باسم حسين اصغر

عضوا ً

ا.د شيخة سعود سعيد عاشور

عضوا ً

مهام اللجنة
•

متابعة خطة الدراسات العليا وتوزيع الطالب على المشرفين.

•

مراجعة دورية لتطوير القواعد التنظيمية الداخلية للدراسات العليا بالقسم.

•

وضع آلية مناقشة الرسائل العلمية داخل القسم.

•

متابعة اجراء االختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه.

•

إجراءات القبول لطالب و طالبات الدراسات العليا.

اللجنة ( )١١لجنة المسئولية االجتماعية
األعضاء
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د .فهد عبد الكريم تركستاني

رئيسا ً

وكيلة القسم بالزاهر

امينا ً

د .احمد فوزي سعد

عضوا ً

د .اسحاق عبدهللا زعفراني

عضوا

د .حصة فهد الشريف

عضوا ً

د .خديجة مصطفى تكروني

عضوا ً

د .رشا إبراهيم فاللي

عضوا ً

مهام اللجنة
•

تعمل اللجنة على ان يكون للقسم دور فعال في المجتمع.

•

تمتد مسئولية اللجنة ايضا الي البيئة الداخلية للجامعة في أنشطة التدريس وأنشطة البحث العلمي ،ويرتبط
بموظفي ومنسوبي الجامعة ،وغرس ثقافة المسؤولية االجتماعية لدى الطالب ،وغرس مبادئ التنمية
المستدامة.

•

االشراف على المناسبات االجتماعية واالحتفاالت والزيارات بالقسم.

15

