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كلـــــمـــــة
عــمــيـــــد
الكلــيـــة 

د. حاتم بن محمد الطس
عميد كلية العلوم التطبيقية

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم ىلع املبعوث رحمة للعاملين ... أما بعد  

كليــة العلــوم التطبيقيــة تعــد أول كليــة علميــة بجامعــة أم القــرى حيــث تأسســت بعــد انفصالها 

ـ ويعــد قســم الكيميــاء مــن أوائــل أقســام الكيميــاء بالجامعــات  عــن كليــة التربيــة عــام ١٤0١ هــ

الســعودية، وقــد شــارك هــذا القســم خــالل مســيرته يف تخريــج الكفــاءات العلميــة املرموقــة يف 

تخصــص الكيميــاء لقطاعــي الصناعــة والتعليــم وتوالــت إنجازات قســم الكيميــاء ىلع مــدى األعوام 

الســابقة وتوجــت بحصــول القســم ىلع االعتمــاد األكاديمــي األملانــي ASIIN يف عــام ٢0١٨. 

ونظــرًا ملــا تمــر بــه اململكــة مــن نهضــة علميــة وقفــزات تنمويــة يف شــتى املجــاالت   

يف ظــل رؤيــة اململكــة ٢0٣0  وبدعــم ســخي مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهده 

األميــن -حفظهــم اهلل- وبمتابعــة مــن معالــي مديــر الجامعــة أ.د. عبــداهلل عمــر بافيــل فقــد قــام 

قســم الكيميــاء بتحديــث التجهيــزات العلميــة واملختبــرات الطالبيــة والبحثيــة باحــدث التقنيــات  

وتحديــث الخطــط الدراســية وتشــكيل شــراكات مجتمعيــة لتزويــد القطاعيــن الحكومــي   

ــات  ــب توجه ــة لتواك ــة مؤهل ــاءات وطني ــن بكف ــات والتعدي ــركات البتروكيماوي ــاص وش والخ

وتطلعــات القيــادة لهــذه الحقبــة الواعــدة التــي يشــكل فيهــا قســم الكيميــاء رافــدًا مــن روافــد 

ــن. ــة الوط ــم لخدم ــر العل ــن مناب ــرًا م ــة ومنب ــريف للتنمي ــاد املع االقتص
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كلمــــــــــــــة
رئيـــــــــــــس
قســــــــــــم
الكيميـــاء

د. إسماعيل بن إبراهيم الثَّقفّي
رئيس قسم الكيمياء

     الحمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل 
ــة  ــاء بكلي ــم الكيمي ــعدنا يف قس ــدث( يس ــك فح ــة رب ــا بنعم ــى )وام ــول اهلل تعال ــن ق ــا م انطالق
العلــوم التطبيقيــة ان نقــدم التقريــر الســنوي للقســم حافــال بمــا يتســع املقــام لذكــره مــن إنجازات 

القســم وانشــطته خــالل العــام الدراســي ١٤٣9/١٤٣٨ هـــ. 
لقــد بــذل القســم بمــا بوســعه يف انجــاز برامجــه وخططــه للعــام املنصــرم ىلع اىلع مســتويات 
ــة  ــي مقرون ــام الدراس ــة الع ــت بداي ــي وضع ــداف الت ــا لأله ــة تحقيق ــان املمكن ــان واالتق االحس
بخطــة زمنيــة محــددة خــالل الفصليــن الدراســيين. حاولنــا يف هــذا التقريــر توثيــق اهــم الفعاليــات 
ــكل  ــر بش ــم يفتخ ــا. اال ان القس ــا جميع ــز بإنجازه ــي نعت ــم والت ــا القس ــام به ــي ق ــط الت واملناش
خــاص بمــا تحقــق بفضــل اهلل ســبحانه يف الحصــول ىلع االعتمــاد الدولــي مــن الهيئــة األملانيــة  

ــاد  ــات االعتم ــق متطلب ــودة وتحقي ــان الج ــو ضم ــة نح ــن أهمي ــه م ــا ل ــاء مل ــج الكيمي ASIIN لبرنام

ــول ىلع  ــام بالحص ــذا الع ــم ه ــز القس ــد تمي ــة فق ــزات املعملي ــد التجهي ــي. وىلع صعي األكاديم
معظــم األجهــزة التحليليــة يف مجــال الكيميـــاء للطــالب والطالبــات والتــي ستســاهم يف احــداث 
نقلــة نوعيــة بــإذن اهلل يف تدريــس املقــررات العمليــة. ولقــد كان للقســم دوره البــارز يف خدمــة 
ــع  ــق م ــي تتواف ــة الت ــارات امليداني ــة والزي ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــت العدي ــث أقيم ــع حي املجتم

رؤيــة ورســالة القســم.
شــكرا جزيــال لــكل شــركائنا يف النجــاح وىلع راســهم معالــي مديــر الجامعــة وعميــد كليــة العلــوم 
ــم ىلع  ــن يف القس ــن والفنيي ــن واالداريي ــالت األكاديميي ــالء والزمي ــن الزم ــرد م ــة وكل ف التطبيقي

عطائهــم الــذي ال يعــرف الكلــل.
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كلمــــــــــــــة
وكــــيــلـــــة
رئيـــــــــــــس
قســــــــــــم
د. تهاني محمد باوزيرالكيميـــاء

وكيلة رئيس قسم الكيمياء

الحمــد هلل ذو الفضــل والكــرم، خلقنــا مــن عــدم وأكمــل الديــن وأتــم الِنعــم، والصــالة ىلع    
مــن ُبعــث رحمــة لأُلمــم نبينــا محمــد عليــه وىلع ألــه وصحبــه صــالة وســالمًا.

بتوفيــق اهلل عــز وجــل ثــم بدعــم والة األمــر يف وطننــا الحبيــب وبتوجيهــات معالــى مديــر   
الجامعــة وعميــد كليــة العلــوم يحظــى قســم الكيمياء بجامعــة ام القــرى باهتمــام مميز كونــه يمثل 
أحــد األقســام األكاديميــة العلميــة الرئيســية يف كليــة العلــوم والــذي دأب ىلع تخريــج دفعــات من 
الطــالب والطالبــات املتميزيــن علميــًا وأكاديميــًا يف مختلــف املراحــل الدراســية ومــازال هذا القســم 
يــؤدي رســالته التعليميــة مســتفيدًا مــن الدعــم املســتمر إلدارة الجامعــة  لالنتقــال مــن مرحلــة إلــى 
أخــرى ىلع طريــق تطويــر الخطــط الدراســية ملرحلــة البكالوريــوس وفتــح مســارات وخطــط عديــدة 
ــة  ــن لتلبي ــن املتميزي ــن املؤهلي ــوادر م ــج ك ــداد وتخري ــدف إع ــتير به ــة املاجس ــة ملرحل ومتنوع
احتياجــات ســوق العمــل يف مختلــف النواحــي األكاديميــة والتعليميــة والصناعيــة والبحثية. كمــا 
يطــرح القســم عــددا مــن املقــررات التــي تخــدم الطلبــة يف كليــات الجامعــة مثــال الهندســة، علــوم 
ــداد  ــث أع ــن حي ــة م ــة املاضي ــنوات القلي ــالل الس ــرا خ ــورا كبي ــم تط ــهد القس ــد ش ــب. ولق الحاس

الطلبــة والتجهيــزات املختبريــة واملتطلبــات الضروريــة األخــرى.

مــن جهــة أخــرى حظــي قســم الكيميــاء بامتالكــه ألدوات ومعــدات وأجهــزة علميــة وبحثيــة   
متطــورة وحديثــة تفــي بمتطلبــات األبحــاث العلميــة وتلبــي احتياجــات الباحثيــن مــن منســوبي 
ــي  ــث العلم ــع البح ــة ولدف ــة متقدم ــط بحثي ــذ خط ــا لتنفي ــتفادة منه ــرى االس ــث يج ــم بحي القس
املتخصــص تجــاه آفــاق بعيــدة مــن التميــز واإلبــداع للمســاهمة يف تقــدم منظومــة البحــث العلمــي 
ســواءًا لألغــراض العلميــة الدقيقــة والبحتــة أو خدمــة املجتمــع ممــا ســاهم يف تبــوء عــدد مــن 
الباحثيــن املتميزيــن مــن منســوبي القســم ملراتــب علميــة مرموقــة وحصولهــم ىلع جوائــز البحــث 
العلمــي املتميــز ىلع املســتوى املحلــي واإلقليمــي والدولــي ممــا انعكــس إيجابيــًا ىلع القســم.

ــي  ــي والبحث ــيين - األكاديم ــن الرئيس ــن املحوري ــتوى هذي ــق وىلع مس ــذا املنطل ــن ه م  
ــع مســتقباًل  ــر إمكانيــات القســم لرفــع جــودة مخرجاتــه ونتطل – نعمــل بجهــد مســتمر ىلع تطوي
ــر الخطــط  ــي توفرهــا الجامعــة لتطوي ــز باالســتفادة مــن الوســائل املتطــورة الت ــد مــن التمي للمزي

واملناهــج الدراســية وأســاليب التعليــم وتحســين وســائل البحــث العلمــي املتخصــص.

ــوبي  ــات ومنس ــالب وطالب ــدم لط ــى ىلع دوام التق ــأله تعال ــل ونس ــز وج ــد اهلل ع نحم  
القســم وأن يوفــق الجميــع لخدمــة وطننــا الحبيــب لتحقيــق املزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.  
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نبذة عن قسم الكيمياء

ــدم  ــن أق ــرى م ــة أمِّ الق ــة بجامع ــوم التَّطبيقيَّ ــة العل ــاء بكليَّ ــم الكيمي ــر قس     يعتب
ــعوديَّة، حيــث ُأنشــئ  ــاء التــي ُأنشــئت ىلع مســتوى الجامعــات السُّ أقســام الكيمي
القســم بجانــب أقســام الكليــة املختلفــة: ) الفيزيــاء ، الرِّياضيَّــات، األحيــاء ( عــام ١٤0١ 

ــة. هجريَّ
َصــّي: الكيمياء،  بــه وطالباتــه يف تخصُّ يمنــح قســم الكيميــاء درجــة البكالوريــوس لطالَّ

ناعيَّة.  ــاء الصِّ والكيمي
ــزة ، تعــد ضمــن مراكــز البحــث  يِّ ــة متمَّ كمــا يمتلــك قســم الكيميــاء مجموعــات بحثيَّ
ــه يضــمُّ كوكبــة مــن أعضــاء هيئــة التَّدريــس الذيــن لهــم العديــد  ــة، حيــث أنَّ العامليَّ
وليَّــة،  وريَّــات املحليَّــة والدَّ ت والدَّ مــن األبحــاث العلميــة املنشــورة يف مختلــف املجــالَّ
ــزة مــع العديــد مــن  يِّ ــة بعالقــات شــراكة متمَّ فيمــا ترتبــط تلــك املجموعــات البحثيَّ
ــم  م له ــدِّ ــث تق ــة، حي ــتوى اململك ــال ىلع مس ــاب األعم ــع وأصح ــركات واملصان الشَّ
ــة املطلوبــة لحــلِّ املشــكالت التــي تواجههــم، وذلــك يتواكــب مــع  املشــورة العلميَّ

ــة بجامعــة أمِّ القــرى. ــة العلــوم التَّطبيقيَّ رؤيــة وأهــداف قســم الكيميــاء بكليَّ
ــج  ــاء )٤0٢00(، وبرنام ــج الكيمي ــيَّين : برنام ــن دراس ــاء برنامجي ــم الكيمي م قس ــدِّ    يق
الــب مــن خاللهــا ىلع درجــة البكالوريــوس  ــة )٤0٢0٧(، يحصــل الطَّ ناعيَّ الكيميــاء الصِّ
ــدة بنجــاح،   يف الكيميــاء أو الكيميــاء الصناعيــة بعــد إنهائــه دراســة )١٤١( ســاعة معتمَّ
ارس مــن الرَّبــط بيــن مــا يحصــل عليــه مــن  ــدَّ ــن ال كِّ راســّية تمَّ ــة الدِّ ــا بــأنَّ الخطَّ علًم
معرفــة نظريَّــة والجانــب التَّطبيقــّي لهــا، وذلــك مــن خــالل العــدد الكبير من الســاعات 
زة  الــب يف مختبــرات الكليَّــة املجهَّ ــة والتــي يدرســها الطَّ العمليَّــة امُلدرجــة يف الخطَّ
بأحــدث التَّجهيــزات وفــق املعاييــر العامليَّــة، األمــر الــذي يجعلــه قــادًرا ىلع التَّعامــل 
صــه، ويرفــع مــن مســتوى تأهيلــه ليكــون  ــة ذات العالقــة بتخصُّ مــع املشــاكل العمليَّ

يــًزا، ســواًء يف ســوق العمــل أو أثنــاء إكمالــه دراســاته العليــا.  متمَّ
ــاء  ــج الكيمي ــا برنام ــات، أم الب ب والطَّ ــالَّ م للط ــدَّ ــاء ُيق ــج الكيمي ــأن برنام ــًا ب     علم

ــط .  ب فق ــالَّ م للط ــدَّ ــة فُيق ناعيَّ الصِّ
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لــة  ــة املؤهَّ إعــداد جيــل مــن الكــوادر الوطنيَّ
العمــل،  ســوق  احتياجــات  تلبِّــي  التــي 
املشــكالت  حــلِّ  يف  بفعاليَّــة  وتســاهم 
ناعيَّــة التــي تواجــه خطــط  العلميَّــة والصِّ

اململكــة. يف  التَّنميــة 

يُّز الرِّيادة والتمَّ
فـــــــي التَّعلــيـــــــم

والبحث العلميِّ
يف مجال الكيمياء 

وتطبيقاِتها
فـــــــي خـــدمــــــــة
املجتمع والبيئة

الرؤية

الرسالة

وسـائـل 

االتِّصـال 

األهداف

ــة  ــة العلميَّ ــاءات الـوطنيَّـ ــج الكف • تخـريـ

ــع  ــة املجتم ــة لخـدمـ ــة الـالزمـ ص املتخصِّ

ــم  ــة والتَّعلي ــط التَّنمي ــج وخــطــ وبـرامــ

ــة. ــي اململك ــة فــ ناع والصِّ

• إجــــراء الـبـحـوث العلمـيَّـة األكـاديـمّيـة 

والتَّطبيـقـيَّــة.

ــة   ــة العلميَّ ــر الثَّقاف ــة يف نش • املساهمـ

عــن طريــق عقــد املؤتمــرات والنَّــدوات 

العلميَّة وتـقـديـــم االستـشارات  يف مجـال 

ــاّص . ــّي والخ ــن الحكوم ــاء للقطاعي الكيمي

+9 6 6  1 2 5 5 0 6 0 0 2 +9 6 6  1 2 5 5 0 6 0 0 2

chmscimm@uqu.edu.saw w w. u q u . e d u . s a  
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ــح هــذا التَّقريــر أهــّم إنجــازات القســم خــالل العــام األكاديمــّي ١٤٣9/١٤٣٨هـــ، شــاماًل أنشــطة      يوضِّ
ــة، وخدمــة الجامعــة واملجتمــع .  ــة، واإلداريَّ القســم التَّدريســيَّة، والبحثيَّ

ــاء  ــم الكيمي ــوس يف عل ــة البكالوري ــح درج ــوس، يمن ــن للبكالوري ــاء برنامجي ــم الكيمي ــم قس     يض
كتــوراة  كتــوراة، ويمنــح درجــة املاجيســتير ودرجــة الدُّ راســات العليــا: املاجيســتير والدُّ وبرنامجيــن للدِّ

ــي.  ــاء ىلع التَّوال فــى الكيمي
راســّية واإلمكانات البشــريَّة      وتعمــل البرامــج مجتمعــة مــن خــالل لجــان القســم لتطويــر املناهــج الدِّ

واملاديَّــة املتاحــة وفــق سياســات يضعهــا مجلس القســم. 

    قــام القســم خــال العــام األكاديمــّي 1439/1438هـــ  باعتمــاد ومتابعــة تنفيــذ عــدد مــن المهــاّم 
التــي تصــّب فــي تطويــر القســم، ومنهــا:

- تسليم التقرير السنوي لقسم الكيمياء  ١٤٣٧ \ ١٤٣٨ هـ ملعالي مدير الجامعة.
- تطوير وتحديث معامل التدريس واألبحاث.

بيَّة. رة يف املعامل الطالَّ - تطوير الخدمات املتوفِّ
ــى نســخ  راســّية املســتحدثة، والعمــل ىلع تحويــل املقــرَّرات إل ــر املناهــج يف الخطــط الدِّ - تطوي

إلكترونيــة، والعمــل ىلع توحيــد تدريســها يف جميــع مقــرَّات القســم.
راســات العليــا الجديــدة، ملرحلــة املاجســتير يف الكيميــاء، واعتمادهــا مــن مجلس  ــة الدِّ - اعتمــاد خطَّ

ــة، ومجلــس الجامعة. القســم والكليَّ
- تفعيل استخدام نظم املعلومات واألرشفة اإللكترونيَّة.

اعيَّة. - مشاركة القسم يف جميع فعاليَّات الجامعة : العلميَّة و الثَّقافيَّة و االجتمَّ
.ASIN الحصول ىلع االعتماد االكاديمي من الهيئة األملانية

- تطويــر الهويَّــة البصريَّــة للقســم يف مبنــى كليَّــة العلــوم التَّطبيقيَّــة ، وتــمَّ التَّعبيــر عــن نشــاطات 
القســم العلميَّــة مــن خــالل ملصقــات إعالنيَّــة يف أنحــاء القســم.

- استيفاء متطلبات الهيئة الوطنية للحصول ىلع االعتماد االكاديمي و املؤسسي.
- عقــد اللقــاء التعريفــي ألعضــاء هيئــة التدريــس الجديــد بشــطر الطالبــات بمقــر الزاهــر لتوضيــح 
ــؤون  ــس وش ــة التدري ــة، وأنظم ــة واإلداري ــح التنظيمي ــن اللوائ ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــم أعض ــا يه م

ــي. ــاد االكاديم ــات واالرش االمتحان
- إقامة اللقاء العلمي السادس ملشاريع تخرج طالب وطالبات قسم الكيمياء. 

- إعداد وطباعة دليل التدريب الصيفي بالقسم.
.

امل لألنشطة المختلفة للقسم
َّ

قييم الش
َّ
الت

خـــــــالل الــعـــــــام الــجــــامـــعـــــــــّي ١٤٣٧-١٤٣٨هــ
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١. منسوبي القسم:

    يضمُّ القسم ١٢١ من املنسوبين، وتوزيعهم كالتَّالي:

يبلغ عدد السعوديين منهم ٨٢ عضوًا

صات األربعة الرَّئيسيَّة، فمنهم: وتتوزَّع الهيئة التَّدريسيَّة بالقسم ىلع التَّخصُّ

ويضمُّ القسم أيًضا ١5 فنيِّي مختبر، و ٤ موظفًا إداريًا. 

ــاركة  ــالل مش ــن خ ــيَّة، م ــة التَّدريس ــة للهيئ ــدرات األكاديمّي ــر الق ــم ىلع تطوي ــرص القس ــا يح    كم

٦١ عضــو هيئــة تدريــس بالقســم يف مؤتمــرات، ونــدوات، و حلقــات نقــاش علميَّــة مختلفــة داخــل 
وخــارج الجامعــة. 

بيَّة :  ٢. األنشطة التَّدريسيَّة والطالَّ

ــدار  ــي م ــك عل ــعبة وذل ــًا ىلع ) ٢0٢ ( ش ــررًا موزع ــالب ) ١٧٣ ( مق ــطر الط ــم يف ش ــدم القس • ق

العــام االكاديمــي الســابق  متضمنــا الفصــل الصيفــي تبعــا للخطــط القديمــة. ويف شــطر الطالبــات ) 

٧0 ( مقــررًا موزعــًا ىلع ) ١٧٢ ( شــعبة وذلــك علــي مــدار العــام االكاديمــي الســابق  متضمنــا الفصــل 
الصيفــي تبعــا للخطــط القديمــة.

• تـــم قبــول ) ٣٦١ ( طالبــا يف العــام االكاديمــي الســابق  حيــث كان عــدد املقبوليــن مــن الطــالب     

) ٢0٨ ( يف شــطر العابديــة بينمــا تــم قبــول ) ١5٣ ( طالبــة فــى شــطر الزاهــر  وذلــك تبًعــا للخطــة 

الجديــدة ١٤٣٧هـ.

• وبلــغ إجمالــي اعــداد الطلبــة املســجلين يف هــذه املقــررات يف الفصــل الدراســي األول ) ٢٦١ ( 

ــي )  ١0٨٣ ( ــل الصيف ــة ويف الفص ــًا وطالب ــي ) ٤٨١ ( طالب ــل الثان ويف الفص

99
عضو هيئة تدريس

ومـــن فـــي
حكمهم

مـعــيــدمحـاضـــرأستاًذا مساعًداأستاًذا مشاركًاأستاًذا

١٣١٢١٢٢٦ ٣٦

الكيمياء غير العضويةالكيمياء التحليليةالكيمياء العضويةالكيمياء الفيزيائية

١٦١٧ ٣٤ ٣٢
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• تــم تدريــس مقــرر الكيميــاء العامــة لطــالب الســنة املنهجيــة كليــة العلــوم علــي مــدار الفصليــن 

الدراســيين لجميــع اقســام الكليــة.

ــد  ــرة بع ــك الول م ــري وذل ــة ام الق ــة لجامع ــنة التحضيري ــة للس ــاء العام ــرر الكيمي ــس مق ــم تدري • ت

ادراج مقــرر الكيميــاء ضمــن مقــررات الســنة التحضيريــة وقــد نجــح القســم قــى ادارة تدريــس املقــرر 
واالشــراف علــي اختباراتــه ونتائجــه بكفائــة عاليــة.

٣. األنشطة البحثيَّة والنَّشر : 
    أ. مــن واقــع تقاريــر أعضــاء هيئــة التَّدريــس املنتظميــن يف القســم، والذيــن اســتجابوا لتقديــم 
ــة كانــت نســبة املســتجيبين 9٣% ، ويتَّضــح مــن هــذه  ــنة األكاديمّيــة الحاليَّ أنشــطتهم خــالل السَّ
ويــٍل مـــن عمــادة البحــث العلمــّي يف جامعــة أمِّ القــرى، و  التَّقاريــر أنَّ هنــاك )٦( مشــاريع بحثيــة بتمَّ

)٤( مشــاريَع بحثيــة ممولــة مــن مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة.
 

   ب. النَّشر العلمّي :
ــم،  ــس بالقس ــة التَّدري ــاء هيئ ــل أعض ــن قب ــام م ــذا الع ــالل ه ــيٍّ  خ ــٍث علم ــر) 9٧ ( بح ــمَّ نش      ت

ــة.  ــٍر عامليَّ ــدوِر نش ــب ل ــى كت ــن ف ــى فصلي ــة إل باإلضاف
ورات  ــدَّ ــة، وال ــارات العلميَّ ــم االستش ــالل تقدي ــن خ ــع م ــة املجتم ــم يف خدم ــاهم القس ــا س     كم

ــة  ــات اململك س ــات ومؤسَّ ــة يف هيئ ــان املختصَّ ــاركة يف اللج ــة، واملش ص املتخصِّ

شـكـــر وتقـديـــر:
ــر إلــى أعضــاء هيئــة التَّدريــس ، ومنســقي املقــرَّرات ، ومقــرِّري اللجــان ،  ــكر والتَّقدي م بالشُّ     أتقــدَّ
ــر  ــذا التَّقري ــداد ه ــاء يف إع ــم البنَّ ــم ؛ لتعاونه ــن بالقس ــع العاملي ــن ، وجمي ــكرتارّية ، و الفنيِّي والسِّ

ــكل الــذي يعـــكس نشـــاط القســم .   بالشَّ

ــكر  كتــورة تهانــي باوزيــر ىلع املشــاركة الفاعلــة يف إعــداد التَّقريــر، والشُّ     كمــا أشــكر ســعادة الدُّ
ــات  ــع املعلوم ــذول يف تجمي ــد املب ــي ىلع الجه ــز ألف ــاء عبدالعزي ــورة علي كت ــعادة الدُّ ــاّص لس الخ

الالزمــة إلعــداد هــذا التَّقريــر.
آملين للجميع دوام التَّوفيق . 

د/ إسماعيل بن إبراهيم الثَّقفّي
رئيس قسم الكيمياء
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النَّـشــاط 
األكاديمّي 
والبحـثـّي

الجزء 
األول
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١- اإلحصائيَّة العامَّة ملنسوبي القسم من أعضاء هيئة التَّدريس ومعاونيهم

عب املختلفة ٢- توزيع أعضاء هيئة التَّدريس بالقسم ىلع الشُّ

الكيمياء غير العضويةالكيمياء التحليليةالكيمياء العضويةالكيمياء الفيزيائية

١٦١٧ ٣٤ ٣٢
١٦١٦

الـزاهـرالعابدية

١٦١٨
الـزاهـرالعابدية

٧٩
الـزاهـرالعابدية

٦١١
الـزاهـرالعابدية

شعبة 
العضويَّة

شعبة غير 
العضويَّة

١٢
متعاقدسعودي

--١
متعاقدسعودي

أستاذ

--١
متعاقدسعودي

--١
متعاقدسعودي

أستاذ

١٢
متعاقدسعودي

--١
متعاقدسعودي

أستاذ
مشارك

١--
متعاقدسعودي

١١
متعاقدسعودي

أستاذ
مشارك

١٣
متعاقدسعودي

٦١
متعاقدسعودي

أستاذ
مساعد

----
متعاقدسعودي

٣--
متعاقدسعودي

أستاذ
مساعد

----
متعاقدسعودي

٢--
متعاقدسعودي

محاضر 
مبتعث

----
متعاقدسعودي

٢--
متعاقدسعودي

محاضر 
مبتعث

----
متعاقدسعودي

١--
متعاقدسعودي

محاضر

----
متعاقدسعودي

٢--
متعاقدسعودي

محاضر

----
متعاقدسعودي

١--
متعاقدسعودي

معيد

٣--
متعاقدسعودي

----
متعاقدسعودي

معيد

5--
متعاقدسعودي

5--
متعاقدسعودي

معيد 
مبتعث

----
متعاقدسعودي

١--
متعاقدسعودي

معيد 
مبتعث

شطر
العابدية

شطر
العابدية

شطر
الـزاهـر

شطر
الـزاهـر

دريس بالقسم
َّ
: أعضاء هيئة الت

ً
أوال

٣٤

١٧
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٣- أعداد الُقوى البشريَّة العاملة بالقسم
اليَّة يوضح الجدول أعداد العاملين يف الوظائف الفنيَّة واإلداريَّة والعمَّ

شعبة 
التَّحليليَّة

شعبة 
الفيزيائيَّة

----
متعاقدسعودي

----
متعاقدسعودي

أستاذ

٣٣
متعاقدسعودي

١--
متعاقدسعودي

أستاذ

--١
متعاقدسعودي

----
متعاقدسعودي

أستاذ
مشارك

٢١
متعاقدسعودي

١--
متعاقدسعودي

أستاذ
مشارك

٤١
متعاقدسعودي

5١
متعاقدسعودي

أستاذ
مساعد

٢١
متعاقدسعودي

٨--
متعاقدسعودي

أستاذ
مساعد

----
متعاقدسعودي

----
متعاقدسعودي

محاضر 
مبتعث

١--
متعاقدسعودي

١--
متعاقدسعودي

محاضر 
مبتعث

----
متعاقدسعودي

----
متعاقدسعودي

محاضر

--١
متعاقدسعودي

١--
متعاقدسعودي

محاضر

----
متعاقدسعودي

١--
متعاقدسعودي

معيد

----
متعاقدسعودي

٢--
متعاقدسعودي

معيد

١--
متعاقدسعودي

١--
متعاقدسعودي

معيد 
مبتعث

٢--
متعاقدسعودي

٢--
متعاقدسعودي

معيد 
مبتعث

إناثذكورالفئة

١٣إداري

٧٨فني

٨١١املجموع

شطر
العابدية

شطر
العابدية

شطر
الـزاهـر

شطر
الـزاهـر

١٦

٣٢
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ــة والحيويَّــة بكليَّــة العلــوم التَّطبيقيَّــة بجامعــة أمِّ القــرى،      يعتبــُر قســم الكيميــاء مــن األقســام املهمَّ
والتــي يقــع ىلع كاهلهــا تخريــج الكفــاءات األكاديمّيــة املدرَّبــة ، إضافــة إلــى تطويــر الخدمــات العلميَّــة 
ــة األبحــاث التَّطبيقيَّــة التــي تســهم إلــى حــدٍّ كبيــر يف توفيــر أفضــل الخدمات  والتِّقنيَّــة، والقيــام بكافَّ

ارهــا بمــا يضّمــه القســم مــن كفــاءات أكاديميَّــة عاليــة. ــة املكرمــة وزوَّ ملكَّ

ــتوى  ــّي ىلع مس ــر العلم ــى يف النَّش ــة األول ــّل املرتب ــاء يحت ــم الكيمي ــح قس ــام أصب ــذا الع ويف ه
ــر العلمــّي للقســم عــن العــام ٢0١٦م؛  ــات املوثَّقــة واملرفقــة بالتَّقري الجامعــة اعتمــاًدا ىلع اإلحصائيَّ

ــع.  ــر مرتف ــل تأثي ــّي ومعام ــف عامل ت ذات تصني ــالَّ ــا يف مج ــًرا علميًّ ــث كان نش حي

تصنيف األبحاث املنشورة تبعًا 
لتبعيتها لنظام الفهرسة العلمية 

العاملية ) ISI ( من عدمه

تصنيف األبحاث املنشورة
تبعًا ملعامل تأثير املجالت

يف ٢0١٧م

total Publications in 2017  

Publication Classifications in 2017

%٨٧

%٢٣

%١٧
%٣

%٣

%٢

%٤١

%١١

%١١

ISI

ISI (١-٢)

ISI (0.5-١)

ISI (0-0.5)

Books

Patents

ISI (> ٢)

Non-ISI

Non-ISI

ــــشــــــاط البـــــحـــــثــــــّي
َّ
ثـــانــــًيا: الن
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ابقة فى مجال براءات االختراع؛  كان لقسم الكيمياء هذا العام نشاًطا ملحوًظا كما فى األعوام السَّ
حيث تمَّ تسجيل عدد ثالثة براءات اختراع .

Non-ISI 0 - 1.0 1.01 - 2.0 > 2.0 Patents books

40

35

30

25

20

15

10

5

٢٩
٣١

١١

٦

٢٢

١

١١

٤0

١٩

٢

٢٢

٣

١٤ ١٤
١١

5

١٩

١

٢0١5
٢0١٦
٢0١٧

بـــــــراءات
اخــتـــــراع

لة مشاريع بحثيَّة مموَّ
 يف القسم من مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية

مشروع بحثي مموَّل
 يف القسم من معهد البحوث

وإحياء التراث اإلسالمي

لة مشاريع بحثيَّة مموَّ
يف القسم من عمادة 

البحث العلمّي

624 46
بتكلفة

٣00,000 ريال
بتكلفة

٢,900,000 ريال
بتكلفة

١٣00,000 ريال

مقارنة بين األبحاث العلمية املنشورة، براءات االختراع والكتب العلمية يف 
األعوام ٢0١5 - ٢0١٧ م
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يتوقع تخرُّجهم خالل الفترة ١٤٤0 – ١٤٤٢ هـ يتوقع تخرُّجهم خالل الفترة ١٤٣٨ – ١٤٤0 هـ 

طالبات
عضوية

طالبات
عضوية

طالبات
فيزيائيَّة 

طالبات
فيزيائيَّة 

طـالــب
فيزيائيَّة 

66 56 1

راسات العليا بالقسم: ب الدِّ إحصائيَّة طالَّ

احصائية اإلشراف ىلع طالب الدراسات العليا بالقسم:

أصحاب الرُّتبة:
أستاذ - أستاذ مشارك 
أستاذ مساعد - محاضر 

أصحاب الرُّتبة:
أستاذ - أستاذ مشارك 
أســتـــاذ مـســاعــد 

طـالـــب دكـــتــــوراةطـالـــب مـاجـسـتـيــر

1212

 عدد أعضاء هيئة
 التَّدريس الكلِّي

بالقسم

 عدد أعضاء هيئة
ين  التَّدريس املستحقِّ
راسات  لإلشراف يف الدِّ

 العليا بالقسم

 نسبة أعضاء هيئة
 التَّدريس املشمولين
راسات العليا  يف الدِّ

بالقسم

 عدد أعضاء هيئة
 التَّدريس الذين أشرفوا
 أو بصدد اإلشراف ىلع

رسـائـل مــاجستير
أو دكتوراة بالقسم

 نسبة أعضاء هيئة
 التَّدريس الذين أشرفوا
 ىلع رسائل ماجستير

أو دكتوراة بالقسم

73%83%21 6115

راســــات الــعـــلـــيـــــا : الــــدِّ
ً
ثـــالــثــــا
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ة : المحاضرات العلميَّ
ً
رابعـــا

راســات  ــة للدِّ متهــا وكالــة الكليَّ ــة التــي نظَّ شــارك قســم الكيميــاء يف فعاليــات املحاضــرات العلميَّ

ــت  ــس، وكان ــة التَّدري ــاء هيئ ــن أعض ــان م ــاء اثن ــم الكيمي ــل قس ــد مثَّ ــّي، وق ــث العلم ــا والبح العلي

ــي: ــرات ه املحاض

قدمها سعادة الدكتور
علي بن عبده صيقل

قدمتها سعادة الدكتورة
نشوة محمود املتولى

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

قدمتها سعادة الدكتورة
تهاني محمد باوزير

قدمها سعادة الدكتور
أحمد بن محمد حميد

State-Of-the-Art Confocal Laser Scanning 
Microscopy Coupled with Electrochemical 
Techniques as a Probe to Visualise 
Interfacial Physicochemical Processes.

DEVELOPMENT OF CHROMATOGRAPHIC 
METHODS TO FOLLOW HETEROGENEOUS 

ORGANIC CHEMISTRY IN AEROSOLS

محاضرة بعنوان

محاضرة بعنوان

محاضرة بعنوان

محاضرة بعنوان

املوافق
 ١٤٣9/١/١٤هـ

املوافق
 ١٤٣9/5/٧هـ

املوافق
 ١٤٣9/٣/١١هـ

املوافق
 ١٤٣9/٧/٤هـ

FT-IR and GC-MS based metabolomics 
and chemometrics study of the 
toxic effects of abiotic substance on 
Bacterial resistance.

Several scientific approaches around 
the coordination chemistry generate 

significant application fields
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النَّـشــاط 
التَّدريسّي

الجزء 
الثاني
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ــدار  ــي م ــك عل ــعبة وذل ــًا ىلع ) ٢0١ ( ش ــررًا موزع ــالب ) ١٤5 ( مق ــطر الط ــم يف ش ــدم القس • ق

العــام االكاديمــي الســابق  متضمنــا الفصــل الصيفــي تبعــا للخطــط القديمــة. ويف شــطر الطالبــات 

ــا  ــابق  متضمن ــي الس ــام االكاديم ــدار الع ــي م ــك عل ــعبة وذل ــًا ىلع ) ٢٢١ ( ش ــررًا موزع ) ٧5 ( مق
الفصــل الصيفــي تبعــا للخطــط القديمــة.

• تـــم قبــول ) ١٣9 ( طالبــا يف العــام االكاديمــي الســابق  حيــث كان عــدد املقبوليــن مــن الطــالب ) 

١٣9 ( يف شــطر العابديــة بينمــا تــم قبــول ) ١٤٣ ( طالبــة فــى شــطر الزاهــر  وذلــك تبًعــا للخطــة 
الجديــدة ١٤٣٧هـ.

• تــم تدريــس مقــرر الكيميــاء العامــة لطــالب الســنة املنهجيــة كليــة العلــوم علــي مــدار الفصليــن 

الدراســيين لجميــع اقســام الكليــة.

ــد  ــرة بع ــك الول م ــري وذل ــة ام الق ــة لجامع ــنة التحضيري ــة للس ــاء العام ــرر الكيمي ــس مق ــم تدري • ت

ادراج مقــرر الكيميــاء ضمــن مقــررات الســنة التحضيريــة وقــد نجــح القســم قــى ادارة تدريــس املقــرر 

واالشــراف علــي اختباراتــه ونتائجــه بكفائــة عاليــة.
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مقرر الكيمياء العامَّة املقدم للبرامج األخرى
ة ١٤٣٣ هـ ب العلوم والهندسة وعلوم الحاسب(تبعا لخطَّ )طالَّ
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ة 1419هـ و 1433هـ ( 
ّ
رات القسم ) خط مقرَّ
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احصاءات التقديرات للمقررات التخصصية بالقسم ) خطة 1419هـ (
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نبذة عن التدريب الصيفي بقسم الكيمياء:
يمثــل التدريــب العملــي يف قســم الكيميــاء ركنــًا أساســيًا مــن أركان برنامجــه األكاديمــي؛ ألنــه ينبــع مــن 
رســالتي الجامعــة والكليــة وأهدافهمــا العامــة التــي تســتهدف الجــودة العليــا يف إطــار الســعي لتطويــر 
املســيرة التعليميــة والعلميــة واملعرفيــة بالتعــاون مــع مؤسســات املجتمــع ذات الصلــة بصــورة عمليــة 
مســتمدة مــن معطيــات الواقــع العملــي لجوانــب العلــم واملعرفــة املختلفــة، وإتاحــة الفــرص للطلبــة 
باالندمــاج والتعــرف ىلع طبيعــة ســوق العمــل أثنــاء الدراســة األكاديميــة النظريــة، إذ يتيــح التدريــب 
ــة  ــة املختلف ــم الكيميائي ــاالت تخصصاته ــة يف مج ــة مهم ــارات عملي ــاب مه ــة اكتس ــي للطلب العمل
ــل،  ــق العم ــن فري ــي ضم ــل الكيميائ ــارات العم ــداع ومه ــارة اإلب ــل وإث ــم العم ــزام بقي ــتمل ىلع االلت تش
وتكــون هــذه املهــارات بمنزلــة خبــرات مبّكــرة للدخــول يف مياديــن العمــل املختلفــة بصــورة ال تكلــف 

عبئــًا ىلع أربــاب العمــل ومديريــه.
ىلع ضــوء ذلــك وحرصــا مــن قســم الكيميــاء بكليــة العلــوم التطبيقيــة بجامعــة أم القــرى ىلع اعطــاء 
طالبــه القــدر الوفيــر مــن الخبــرة التطبيقيــة التــي تســاهم يف رفــع مســتوى تأهيلهــم العملــي وربطهم 
ــم  ــي القس ــد اول ــم، فق ــد تخرجه ــه بع ــون ب ــوف يقوم ــذي س ــدور ال ــم ال ــة وفه ــل الفعلي ــة العم ببيئ
اهتمامــا كبيــرا ببرنامــج التدريــب الصيفــي وأعــد لــه برنامجــا خاصــا بالتنســيق مــع كافــة قطاعــات العمل 
املختلفــة وذلــك ضمــن خطــة تدريــب منظمــة تتضمــن تزويــد الطالــب بالتوجيهــات واإلرشــادات املالئمــة 

لضمــان ايجابيــة املخرجــات.
ــازه بنجــاح  ــب أن يجت ــر التدريــب الصيفــي جــزء أساســي مــن متطلبــات التخــرج يجــب ىلع الطال ويعتب
حيــث ان مــدة التدريــب ١٨0 ســاعة تتيــح للطالــب الفرصــة لتنميــة املعــارف واملهــارات التطبيقيــة، كمــا 
تتيــح للطالــب الربــط بيــن الدراســة النظريــة والواقــع العملــي، وهــذا بــدوره يســاعد الطالــب ىلع تقبــل 

طبيعــة العمــل والتكيــف معهــا وتنميــة مهــارات االتصــال مــع اآلخريــن.
ــه  ــالل قيام ــن خ ــة م ــب الطلب ــؤون تدري ــة بش ــة للعناي ــة خاص ــاء لجن ــم الكيمي ــكل قس ــد ش ــذا وق ه
بالتنســيق بيــن القســم وأعضــاء الهيئــة التدريســية املكلفيــن باإلشــراف ىلع تدريــب طلبتهــم، وكذلــك 
ــب،  ــرص التدري ــرة لف ــات املوف ــدى الجه ــب ل ــرص التدري ــول ىلع ف ــعون للحص ــن يس ــة الذي ــن الطلب بي
لتســفر هــذه العمليــات التنســيقية عــن إلحــاق الطلبــة بأماكــن ســوق العمــل مبكــرا وذلــك تحــت إشــراف 
ــن  ــة، واللذي ــة املدرب ــاص بالجه ــي الخ ــرف امليدان ــب واملش ــة التدري ــي ىلع عملي ــرف األكاديم املش
يراقبــان أكاديميــًا وميدانيــًا جديــة هــذه العمليــة وجدواهــا وانتظامهــا. وتســعى اللجنــة إلــى تحقيــق 
مجموعــة مــن األهــداف التــي يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز ودعــم األهــداف التعليميــة واألكاديميــة للكليــات.

التدريب الصيفي  ) 1438-1439هـ ( 
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التدريب الصيفي  ) 1438-1439هـ ( 

رسالة التدريب:
تتمثــل رســالة التدريــب الصيفــي للطــالب يف التركيــز ىلع تطويــر املهــارات التطبيقيــة لــدى خريجــي 
القســم مــن خــالل بنــاء عالقــات قويــة بيــن القســم وطالبــه مــن جهــة، وبيــن القســم وجهــات التدريــب 

الخارجيــة مــن جهــة أخــرى بمــا يضمــن االنخــراط الســريع للخريجيــن يف ســوق العمــل. 

أهداف التدريب الصيفي:
يمكن إيجاز أهداف التدريب الصيفي فيما يلي:

- توطيد وتوثيق العالقة بين الجامعة والشركات واملؤسسات الخاصة والحكومية.
- توفيــر الفــرص املناســبة للتدريــب بالتنســيق بيــن القســم والجهــات املوفــرة لفــرص التدريــب داخــل 

اململكــة.
- توجيه الطالب نحو مجاالت العمل املناسبة بعد التخرج.

- إيجــاد الفــرص التدريبيــة مــن خــالل تنظيــم معــارض ومحاضــرات وورش عمــل بالتعــاون مــع الشــركات 
واملؤسســات الحكوميــة والخاصــة، حيــث تقــام هــذه املعــارض بشــكل دوري.

ــة  ــاءات التعريفي ــد اللق ــالل عق ــن خ ــف م ــب والتوظي ــة بالتدري ــات الخاص ــة باملعلوم ــد الطلب - تزوي
والتوجيهيــة للطلبــة.

ــي  ــة الت ــل اململك ــات داخ ــركات واملؤسس ــن الش ــماء وعناوي ــات بأس ــدة بيان ــداد قاع ــل ىلع إع - العم
ــان  ــة و ببي ــك القائم ــم بتل ــزود القس ــة، و ان ي ــرص التدريبي ــر الف ــاون يف توفي ــتعداد للتع ــا االس لديه

ــه. ــب الطلب كمــي عــن مــدى اســتعدادهم لتدري
- تنفيذ الزيارات امليدانية املتواصلة للشركات واملؤسسات املختلفة.

ــد  ــب بع ــا للتدري ــا ومؤهالته ــم قدراته ــب وتقيي ــرص التدري ــرة لف ــات املوف ــة للجه ــة الدوري - املراجع
ــب ــة للتدري ــر الصالح ــات غي ــد الجه ــات وتحدي ــع الكلي ــيق م ــة بالتنس ــدة تدريبي ــة كل م نهاي

- العمل ىلع توفير فرص التدريب الداخلي يف القسم ملن لديه الرغبة من الطلبة.
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التدريب الصيفي  ) 1437-1438هـ ( 

 الجهات المشاركة في التدريب الصيفي لعام 1437-1438هـ

 قطاع الصناعة

 قطاع الصحة

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية املحدودة

مصنع دهانات السيارات 

شركة فوسام املحدودة

مصنع باقبص لعطور

مصنع املحاليل الطبية املحدودة

مصنع متش للمياه

مصنع العربي للمتجات البالستيكة

أرامكو

١

5

٣

٧

٢

٦

٤

٨

6
متدرب

8
متدرب

5
متدرب

11
متدرب

11
متدرب

11
متدرب

32
متدرب

1
متدرب

 مركز الصفوة الطبي بمكة املكرمة 

مختبر صحة البيئة

مركز الرعاية الصحية األولية بالشرايع

مستشفى الدكتور سمير عباس

٣

٧

١

5

6
متدرب

5
متدرب

2
متدرب

8
متدرب

مجمع نخبة التداوي الطبي العام

املجمع الطبي الراقي

مستشفى النور

٤

٢

٦

5
متدرب

9
متدرب

10
متدرب

مركز السموم والكيمياء الشرعية
بمنطقة مكة املكرمة ٨38

متدرب
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قرارات وتوصيات 
مجلـس القسـم
للعام الجامعـّي 
1هـ ٤ ٣ 9 -1 ٤ ٣ ٨

الجـزء 
الرابع
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قرارات وتوصيات مجلس القسم
للعام الجامعّي 1437-1438هـ 

يتكوَّن املجلس من ٦١ عضًوا ، وهو مجموع أعضاء هيئة التَّدريس بالقسم ، وهم ىلع النَّحو التَّالي :

أستاذًا مساعدًاأستاذًا مشاركًاأســـتـــاذًا

12 1336
املرتبة العلميةعضو هيئة التَّدريسم

أستاذأ.د. خالد سليمان خيرو١

أستاذأ. د. متولي عبداهلل محمد ٢

أستاذأ. د. شيخة سعود عاشور ٣

أستاذأ. د. صالح عبداملجيد أحمد ٤

أستاذأ.د. محمد إسماعيل محمد عواد5

أستاذأ.د. عبداهلل محمد خضر ٦

أستاذأ.د. محمد ربيع شعبان جنيدي ٧

أستاذأ.د. نشوة محمود املتولي ٨

أستاذأ.د. اسحاق زعفران9

أستاذأ.د. عمرعبداهلل الهزازي ١0

أستاذأ.د. باسم حسين أصغر ١١

أستاذأ.د. عبد الرحمن صالح الدين خضر ١٢

أستاذأ.د. ثريا عبدالرحيم فرغلي١٣

املرتبة العلميةعضو هيئة التَّدريسم

مشاركد. اسماعيل الثقفي١٤

مشاركد. عصام الدين فرغلي١5

مشاركد.فهد عبدالكريم تركستاني١٦

مشاركد. ناريمان محمد نحاس١٧

مشاركد. عمرو لطفي حفني١٨

مشاركد. نعيمة حامد ياركندي١9

مشاركد. رفعت السيد إبراهيم٢0

مشاركد. أحمد فوزي سعد سيد٢١

مشاركد. جابر حمد الفاهمي٢٢

مشاركد. فواز بن احمد عامر سعد ٢٣

مشاركد. أمينة محسن البنيان٢٤

مشاركد. هدى أبو الفتوح الغمري ٢5
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املرتبة العلميةعضو هيئة التَّدريسم

مساعدد. هبة عبد الهادي بسيوني ٢٦

مساعدد. بدرية بن علي الجحدلي٢٧

مساعدد. غادة صالح مصارط٢٨

مساعدد. عيشة يوسف الداوود ٢9

مساعدد. حصة فهد الشريف ٣0

مساعدد. ليلى سعيد املزروعي٣١

مساعدد. ريم كمال شاه ٣٢

مساعدد. إيناس حسين الجهني ٣٣

مساعدد. خديجة مصطفى تكروني ٣٤

مساعدد. رشا نزار فاللي ٣5

مساعدد. زكية ضيف اهلل املالح ٣٦

مساعدد. فاتن عبداملحسن الجفري٣٧

مساعدد. هنادي أحمد كتوعه ٣٨

مساعدد. أحمد محمد الدفراوي٣9

مساعدد. مروة جالل الغلبان٤0

مساعدد. نزار عمر القاسمي٤١

مساعدد. محمد أحمد قاسم٤٢

مساعدد. حاتم محمد الطس٤٣

مساعدأغازيشان مرزا٤٤

املرتبة العلميةعضو هيئة التَّدريسم

مساعدد. تهاني محمد باوزير ٤5

مساعدد. رشا الدمرداشي املكاوي٤٦

مساعدد. معتز بن هاشم مراد ٤٧

مساعدد. غرام ابراهيم محمد محمد ٤٨

مساعدد. رزان بنت محمد سناري٤9

مساعدد. احمد بن محمد حميد50

مساعدد. ىلع بن عبده صيقل5١

مساعدد. أميرة محمد الصليمي 5٢

مساعدد. حسين بن حسن العيسى5٣

مساعدد. رامي بن جميل عبيد5٤

مساعدد. معتوقه محمد ابو النجا 55

مساعدد. أبرار احمد بايزيد 5٦

مساعدد. أحمد محمد الحربي5٧

مساعدد. علياء عبدالعزيز ألفي5٨

مساعدد. منى عبداملعطى الحسني59

مساعدد. أالء مهدي منشى٦0

مساعدد. منال خوج٦١

مساعدد. محمد شهير مالك٦٢

قرارات وتوصيات مجلس القسم
للعام الجامعّي 1437-1438هـ 
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قرارات وتوصيات مجلس القسم
للعام الجامعّي 1438-1439هـ 

وبانتهاء العام األكاديمّي ١٤٣٨ / ١٤٣9 هـ كان عدد االجتماعات قد وصل إلى ٢0 اجتماًعا

ــاء  ــع أعض ــة جمي ــة بأغلبيَّ ــو ٨١ توصي ــم ه ــا القس ــي اتَّخذه ــات الت ــدد التَّوصي وكان ع
ــي: ــا يل ــة م ن ــات متضمِّ ــاءت التَّوصي ــس، ج املجل

• تعيين عدد ٤ من أعضاء هيئة التَّدريس يف وظيفة أستاذ مساعد.

• أكثر من عشرين توصية تخّص الّسادة املبتعثين من معيدي القسم.

ىلع تكوين لجان مناقشة و تسجيل عناوين و  راسات العليا اشتملت   • ما يقارب من ١٢ توصية تخّص الدِّ

مواضيع الرسائل و توصيات بإبتعاث ٣ من منسوبي القسم.

• توصيات تتضمن اعتماد اللجان الفاعلة بالقسم. 

• توصيات تخّص تعديل خطط برنامج البكالوريوس للكيمياء الصناعية والكيمياء البحتة.

• توصيــات تخــّص شــؤون أعضــاء هيئــة التَّدريــس، مثــل: التَّرقيــات، والنَّقــل، والتَّعيينــات، وطلبــات التَّمديد، 

ــادة أعضــاء هيئــة التَّدريس . والتَّجديــد، وحضــور املؤتمــرات للسَّ

نـســبـــةنسبة الحضور
نسبة االنتدابنسبة التفرغ العلميالغياب أو االعتذار

%79%0 %21%1
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الهيكل التنظيمي 
واللجان الفاعلة 

بالقسم

الجـزء 
الخامس
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نظيمّي للقسم
َّ
الهيكل الت

رئــيــس الـقــســـم

الـلــجـــــان

لجنة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

لجنةاملسئولية االجتماعية

لجنة املختبرات

لجنة املناهج وطرق التدريس

لجنة التدريب الداخلي وتنمية القدرات

لجنة شؤون املعيدين واملحاضرين

لجنة التعينات والتعاقدات
والتفرغ العلمي

لجنة الدراسات العليا 

لجنة البحث العلمي

لجنة الجداول واالرشاد األكاديمي

لجنة التدريب الطالبي ومشاريع التخرج

لجنة العالقات االجتماعية

لجنة متابعة الخريجين

مقر الطالبات )الزاهر(مقر الطالب )العابدية(

وكيلة رئيس القسم وكيلة رئيس القسم 

مقر الطالبات )العزيزية(
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

لجنة البحث العلمّي 

األعضـــــــاءم

رئيًساأ.د. محمد اسماعيل عواد١

أميًناد. معتز هاشم مراد٢

عضًواا.د. عمر عبداهلل الهزازي٣

عضًواد. نزار عمر القاسمي٤

األعضـــــــاءم

عضًواد. نعيمة حامد ياركندي5

عضًواد. هنادي احمد كتوعة٦

عضًواد. ريم كمال شاه٧

عضًواد. معتوقة محمد أبو النجا ٨

• تقوم بإعداد تقرير البحث العلمي السنوي للقسم.

• تنظيم حلقات النقاش العلمية.

• قامت اللجنة بجميع األعمال املكلَّفة بها فيما يخّص إعداد التَّقرير الخاّص بالبحث العلمّي فى القسم، والذي يشمل 

إحصائيَّات النَّشر العلمّي واملشروعات البحثيَّة . 

ة باالعتماد األملانّي واالعتماد الوطنّي . اتيَّة الخاصَّ راسة الذَّ • إعداد املعيار الخاّص بالبحث العلمّي يف الدِّ

راسات العليا والبحث العلمّي بشأن املحاضرات العلميَّة بالكليَّة والتي  • قامت اللجنة بالتَّنسيق مع وكالة الكليَّة للدِّ

شارك بها القسم محاضرتين .

مهام اللجنة

اإلنجـــازات
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طوير 
َّ
لجنة إدارة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمّي والت

األعضـــــــاءم

رئيًساأ.د.محمد ربيع شعبان١

أميًناوكيلة القسم بالزاهر٢

عضًواأ.د. عبداهلل محمد خضر٣

عضًواأ.د. محمد اسماعيل عواد٤

عضًواد. عبد الرحمن صالح الدين خضر5

عضًواد. أحمد فوزي سعد٦

عضًواد. عصام الدين مصطفى فرغلي٧

عضًواد. أحمد محمد الدفراوى٨

عضًواد. محمد أحمد قاسم9

عضًواد. عمرو لطفي صابر١0

األعضـــــــاءم

عضًواأ.د. نشوى محمود املتولي١١

عضًواأ.د. ثريا عبد الرحيم فرغلي١٢

عضًواد. هبة عبدالهادي بسيوني١٣

عضًواد. رشا الدمرداشي مكاوي١٤

عضًواد. منى عبداملعطي الحسنى١5

عضًواد. هدى أبو الفتوح الغمري١٦

عضًواد.مروة جالل الغلبان١٧

عضًواد. رشا الدمرداشي مكاوي١٨

عضًواد. منى عبداملعطي الحسني١9

• تختص بجميع أعمال االعتماد األكاديمي وتقسيم مهام اللجان األخرى املنبثقة من لجان الجودة. .

• تقوم اللجنة بالعمل ىلع توثيق كل االجتماعات الخاصة بالجودة واالعتماد االكاديمي ببرنامج

الكيمياء .

• مراجعة التقارير عن املقررات والبرنامج و االستبيانات للطلبة والعاملين بالبرنامج عن عمليات 

ضمان

الجودة واستخدام نتائج ذلك يف استراتيجيات التخطيط للتطوير . 

• إعداد التقرير الذاتي للبرنامج الخاص بالكيمياء .

• إعداد الخطط االستراتيجية لتطوير القسم .

• اعداد التقرير السنوي للقسم.

مهام اللجنة

ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان
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البات .  ب والطَّ الَّ ة بإثراء ثقافة الجودة يف شطر الطُّ • التَّوجيه و اإلشراف ىلع ورشة العمل الخاصَّ

راسة.  ة عمل لكتابة الدِّ • وضع جدول زمنّي و خطَّ

• تحديد و توزيع مهام أعمال الجودة يف القسم ىلع جميع أعضاء القسم . 

ة بالقسم ، و تحديد مهاّم اللجان، وإرسال خطابات بهذه املهام .  • التَّواصل مع جميع اللجان الخاصَّ

راسات العليا الجديدة . ة الدِّ • اإلشراف واالنتهاء من كتابة توصية مقرَّرات خطَّ

عة لكلِّ عام ىلع حدة، وكّل فصل ىلع  نوات الثَّالث األخيرة ، و عمل التَّقارير املجمَّ • االنتهاء من تقارير املقرَّرات للسَّ

حدة. 

ة بالقسم، والتي كانت مطلوبة  من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمّي  رات األداء الخاصَّ • االنتهاء من إعداد مؤشِّ

بالجامعة.  

ة بأداء أعضاء هيئة التَّدريس.  رات الخاصَّ • إعداد و إنهاء املؤشِّ

اتية لكّل أعضاء اللجنة مع شرح كامل مهام كّل مجموعة ىلع حدة.  راسة الذَّ • توزيع ملفات الدِّ

اتيَّة لبرنامج الكيمياء .  راسة الذَّ • البدء يف عمل الدِّ

راسة  ب و أعضاء هيئة التَّدريس ، واملطلوبة يف عمل الدِّ ة باملقرَّرات و الطالَّ • اإلشراف ىلع إنهاء االستبانات الخاصَّ

اتيَّة وإرسالها إلى وحدة التَّقويم والقياس لتحليلها. الذَّ

• االستجابة لكلِّ ما تتطلَّبه لجنة الجودة يف مجال توصيف املقرَّرات التي يقوم القسم بتدريسها للبرامج األخرى ، 

مثل: برنامج األحياء ، وبرامج كليَّة الهندسة.

نوّي عن برنامج الكيمياء .  • البدء يف عمل التَّقرير السَّ

ة االستراتيجيَّة لقسم الكيمياء .  • التَّوجيه و اإلشراف ىلع إعداد الخطَّ

اتيَّة بنسب مئوية ألداء املهاّم، تتراوح بين 50% إلى ١00% يف كلِّ معيار . راسة الذَّ • تمَّ إنجاز العمل يف معايير الدِّ

م للهيئة األملانيَّة لالعتماد األكاديمّي تبًعا آلِخر نموذج للهيئة .  اتيَّة لبرنامج الكيمياء ، و املقدَّ راسة الذَّ • إعداد الدِّ

• حضور ورشة العمل املصاحبة لتوقيع عقد االعتماد األكاديمّي تبًعا للهيئة األملانيَّة. 

مة لهيئة االعتماد األملانّي، وإرسالها مع كلِّ األدلَّة املطلوبة  اتيَّة و املقدِّ راسة الذَّ ة للدِّ • االنتهاء من املسودة الخاصَّ

يف هذا الجانب لوكالة الكليَّة للتَّطوير و الجودة.

• قامت اللجنة بمتابعة لجان القسم الفاعلة يف املهام املشتركة لهذه اللجان مع لجنة الجودة مع شرح وتوضيح 

كيفية إنجاز هذه املهاّم.

ة تمَّ اعتمادها يف مجلس القسم. ة استراتيجيَّة للقسم من خالل لجنة خاصَّ • تمَّ وضع خطَّ

اإلنجـــازات

ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

دريس 
َّ
لجنة المناهج وطرق الت

األعضـــــــاءم

رئيًساأ.د. عبداهلل محمد خضر                    منسق شعبة الغير عضوية١

أميًناد. منى عبداملعطي الحسني     نائبة منسق شعبة الغير العضوية٢

عضًواا.د. عالء الدين الشافعي                  منسق شعبة الفيزيائية٣

عضًواا.د. محمد ربيع شعبان                     منسق شعبة العضوية٤

عضًواد. علي عبده صيقل                         منسق شعبة التحليلية5

عضًواد. تهاني محمد باوزير                         نائبة منسق شعبة الفيزيائية٦

عضًواد. ابرار احمد بايزيد  نائبة                منسق شعبة العضوية ٧

عضًواد. ايناس حسين الجهني               نائبة منسق شعبة التحليلية ٨

هيئة  اعضاء  لجميع  وجاهزة  موحدة  االلكترونية  مقررات  الى  الجديدة  الخطة  مقررات  تحويل  متابعة    •

التدريس.

•  تحديـد مـا يلـزم العمليـة التدريسـية مـن مراجـع وكتـب علميـة وتحديـد قائمـة االلكترونيـة بذلـك 

لطلبهـا مـن مكتبـة امللـك عبـد اهلل.

•  تحدد اللجنة ضوابط أسئلة االمتحانات لاللتزام بها.

•  تجميع نماذج األسئلة و اإلجابات النموذجية لإلختبارات النهائية.

•  متابعة سير توحيد االختبارات النهائية و العروض التقديمية للمقررات مع منسقي املقررات.

مهام اللجنة
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ــّية  راس ــرَّرات الدِّ ــاء باملق ــتير يف الكيمي ــج املاجس ــة ببرنام ــات الخاصَّ ــع امللفَّ ــز جمي ــداد وتجهي ــن إع ــاء م • االنته
ــّي . ــروع البحث واملش

ــّية  راس ــرَّرات الدِّ ــاء باملق ــتير يف الكيمي ــج املاجس ــة ببرنام ــات الخاصَّ ــع امللفَّ ــز جمي ــداد وتجهي ــن إع ــاء م • االنته
ــالة . والرِّس

ــّية  راس ــرَّرات الدِّ ــاء باملق ــوراة يف الكيمي كت ــج الدُّ ــة ببرنام ــات الخاصَّ ــع امللفَّ ــز جمي ــداد وتجهي ــن إع ــاء م • االنته
ــالة . والرِّس

ات ىلع املتطلَّبات اآلتية: راسات العليا ؛ فقد احتوت امللفَّ • و بناًء ىلع تعميم سعادة وكيل عمادة الدِّ
راســات العليــا بعــد اســتكماله ومراجعتــه مراجعــة جيــدة ) لــكلِّ  • نمــوذج رقــم )٢5( اســتحداث / تطويــر برامــج الدِّ

برنامــج ىلع حــدة (.
ــة للتَّقويــم واالعتمــاد األكاديمــّي،  ــا ألحــدث نمــاذج الهيئــة الوطنيَّ ــالث طبًق • توصيــف جميــع مقــرَّرات البرامــج الثَّ

و)عددهــم ٤5 مقــرًَّرا (.
عودّي له. • ذكر أهداف واضحة لكلِّ برنامج ىلع حدة، وتوضيح مدى احتياج املجتمع السُّ

• توضيح طبيعة كّل برنامج من حيث تركيزه األكاديمّي ، واملهنّي، و منهجه العلمّي .
ــالع ىلع مــا تقدمــه  • ذكــر أهميَّــة كّل برنامــج ، ومســوِّغات تقديمــه بمــا يتوافــق مــع رؤيــة اململكــة ٢0٣0،  بعــد االطِّ

ــص. األقســام األخــرى داخــل الجامعــة أو الجامعــات األخــرى يف مجــال التَّخصُّ
ــكل كاٍف  ــج بش ــه ( للبرنام ــس، وخالف ــة التَّدري ــاء هيئ ــل، و أعض ــة: ) املعام ــات املاديَّ ــر اإلمكانيَّ ــن تواف ــر ع • تقري

ــث . وحدي
ة لكلِّ برنامج . • تحديد شروط القبول الخاصَّ

• ترقيم جميع املقرَّرات طبًقا لقواعد التَّرقيم و للنَّموذج رقم )٢5( .
نوات الخمس املاضية. ل استقرار أعضاء هيئة التَّدريس بالقسم ىلع مدى السَّ • معدَّ

اتيَّــة والعلميَّــة ألعضــاء هيئــة التَّدريــس بالقســم، وملــن لهــم صلــة بمجــال البرنامــج يف الجامعــة، بحيــث  ــير الذَّ • السِّ
قيقــة - جنســيَّاتهم - تاريــخ ميالدهــم - تاريــخ تعيينهــم - أبحاثهم املنشــورة  صاتهــم الدَّ ــن ) أســماءهم - تخصُّ تتضمَّ
ــة (، و وفًقــا للنَّمــوذج الــذي تضعــه  ــعوديِّين -  رتبهــم العلميَّ أو املقبولــة للنَّشــر - تاريــخ التَّعاقــد معهــم لغيــر السُّ

راســات العليــا. عمــادة الدِّ
• تحديد ثالث جهات: ) جامعات محليَّة، أو إقليميَّة، أو دوليَّة ( لتحكيم كلِّ برنامج ، ) طبًقا للنَّموذج رقم )٢5( (.

ى، والنِّظــام، واملحتــوى ، وتذكــر يف جــزء  ــة تطــرح البرنامــج بنفــس املســمَّ • تحديــد أســماء ثــالث جامعــات عامليَّ
ــة البرنامــج. أهميَّ

ة 1437هـــ ، وهي :
َّ
الث من الخط

َّ
رات المستوى الث ة لمقرَّ ة اإللكترونيَّ قديميَّ

َّ
تمَّ االنتهاء من إعداد العروض الت

اإلنجـــازات

ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

عبة اسم املقرَّرم اإلنجازالشُّ

 تمَّ اإلنجازالكيمياء غير العضويَّةكيمياء عامَّة ٢ ١

 تمَّ اإلنجازالكيمياء الفيزيائيَّةالديناميكا الحراريَّة ٢

 تمَّ اإلنجازالكيمياء العضويَّةالكيمياء العضويَّة اإلليفاتيَّة٣

 تمَّ اإلنجازالكيمياء التَّحليليَّةالكيمياء الحجميَّة والوزنيَّة ٤

 تمَّ اإلنجازالكيمياء التَّحليليَّةالكيمياء الوصفيَّة5
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ة 1437هـــ، وهي:
َّ
الث من الخط

َّ
رات المستوى الث تمَّ االنتهاء من إعداد الكتاب العملّي لمقرَّ

ة 1437هـــ، وهي:
َّ
رات المستوى الرابع من الخط تمَّ االنتهاء من إعداد الكتاب العملّي لمقرَّ

ة 1437 هــ، وهي:
َّ
ابع من الخط رات المستوى الرَّ ة لمقرَّ ة اإللكترونيَّ قديميَّ

َّ
تمَّ االنتهاء من إعداد وتجهيز العروض الت

اإلنجـــازات

عبة اسم املقرَّرم اإلنجازالشُّ

 تمَّ اإلنجازالكيمياء الفيزيائيَّةالديناميكا الحراريَّة ١

 تمَّ اإلنجازالكيمياء العضويَّةالكيمياء العضويَّة االليفاتيَّة٢

 تمَّ اإلنجازالكيمياء التَّحليليَّةالكيمياء الحجميَّة والوزنيَّة ٣

 تمَّ اإلنجازالكيمياء التَّحليليَّةالكيمياء الوصفيَّة٤

عبة اسم املقرَّرم اإلنجازالشُّ

 تمَّ اإلنجازالكيمياء الفيزيائيَّةالكيمياء الحركيَّة ١

 تمَّ اإلنجازالكيمياء الفيزيائيَّةالكيمياء الكهربيَّة٢

 تمَّ اإلنجازالكيمياء العضويَّةالكيمياء األروماتيَّة٣

 تمَّ اإلنجازالكيمياء التَّحليليَّةالكيمياء التَّحليليَّة العضويَّة٤

عبة اسم املقرَّرم اإلنجازالشُّ

 تمَّ اإلنجازالكيمياء غير العضويَّةكيمياء عناصر املجموعات الرئيسيَّة١

 تمَّ اإلنجازالكيمياء الفيزيائيَّةالكيمياء الحركيَّة ٢

 تمَّ اإلنجازالكيمياء الفيزيائيَّةالكيمياء الكهربيَّة٣

نف٤  تمَّ اإلنجازالكيمياء الفيزيائيَّةكيمياء الغرويَّات وقاعدة الصِّ

 تمَّ اإلنجازالكيمياء العضويَّةالكيمياء األروماتيَّة5

 تمَّ اإلنجازالكيمياء التَّحليليَّةالكيمياء التَّحليليَّة العضويَّة٦
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

لجنة الجداول واإلرشاد األكاديمّي

• اعداد وتنسيق جدول القسم يف كل فصل دراسي.

ب، والنَّظــر فيهــا قبــل رفعهــا لرئيــس القســم ، ويوجــد هنــاك  ــالَّ ــكاوى واالستفســارات مــن الطُّ ــى جميــع الشَّ • تتلقَّ

ــكاوى. نمــوذج لورقــة الشَّ

• يتّم إعداد برنامج تفصيلّي بالتَّنسيق مع نادى العلوم.

ارة لتعبئة البيانات لكلِّ خرِّيج ، ويتابع فيها نشاطه. • سيكون هناك استمَّ

ب الخرِّيجيــن، و يتــمَّ تجهيــز عــدد مــن خطابــات التَّوصيــة  ــالَّ • اللجنــة هــي املســؤولة عــن خطابــات التَّوصيــة للطُّ

ــة. ــة واإلنجليزيَّ ــن العربيَّ باللغتي

ــاد  ــب اإلرش ــاح مكت ــمَّ افتت ــد ت ــّي، وق ــاد األكاديم ــام اإلرش ــس يف نظ ــة التَّدري ــاء هيئ ــع أعض ــة بتوزي ــت اللجن • قام

ــر. ــطر الزَّاه ــات بش الب للطَّ

ب، وتمَّ النَّظر فيها قبل رفعها لرئيس القسم. الَّ • استجابت اللجنة لجميع االستفسارات من الطُّ

ب الخرِّيجين، سواء كانت باللغة العربيَّة أو اإلنجليزيَّة. الَّ • استجابت اللجنة لجميع طلبات خطابات التَّوصية للطُّ

يفــّي  راســّيين، والفصــل الصَّ راســّي فــى الفصليــن الدِّ • قامــت اللجنــة بجميــع املهــامِّ املكلَّفــة بهــا بشــأن الجــدول الدِّ

بالتَّنســيق مــع عمــادة القبــول والتَّســجيل. 

ــل  ــن، وعم ب الزَّائري ــالَّ ــتضافة للطُّ ــل أو االس ــأن التَّحوي ــم بش ــة للقس م ــات املقدَّ لب ــع الطَّ ــى جمي ــة ف ــرت اللجن • نظ

ــأن. ــذا الشَّ ــرَّرات يف ه ــة للمق ــات الالزم املقاص

مهام اللجنة

اإلنجـــازات

األعضـــــــاءم

رئيًسارئيس القسم١

أميًناوكيلة القسم بالزاهر٢

يد إبراهيم٣ عضًواد. رفعت السَّ

د أحمد قاسم٤ عضًواد. محمَّ

األعضـــــــاءم

عضًواد. عصام الدين فرغلي5

عضًواد. بدرية علي الجحدلي٦

عضًواد. غرام ابراهيم محمد٧

عضًواد. ايناس حسين الجهني٨
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

لــجـــنــــة الــمـــخـــتــبــرات

• متابعة تنظيم املعامل وتطويرها.

• تحديد االحتياجات الالزمة من كيماويَّات وزجاجيَّات وأجهزة.

• الوقوف ىلع كفاءة األجهزة املوجودة باملعامل ومالحظة حالة النظافة العامة يف املعمل.

• متابعة سير العملية التعليمية داخل املعامل.

• متابعة حالة األجهزة العلمية املوجودة ومدى كفاءتها وتحديد احتياجات القسم من أدوات

وكيماويات وأجهزة.

• اإلشراف ىلع تشغيل األجهزة العلمية بالقسم.

مهام اللجنة

األعضـــــــاءم

رئيًساأ.د.صالح عبداملجيد احمد١

عضًواد. رزان بنت محمد  سناري٢

عضًواد. عصام الدين فرغلي٣

عضًواد. محمد احمد قاسم٤

عضًواد. حسين حسن العيسي5

عضًواد. رامي جميل عبيد٦

عضًواأ. محمد مال أخوان٧

األعضـــــــاءم

عضًواأ. زيني عرفة زيني الشيخ  ٨

عضًواأ. رضوان عمر عبد املغيث9

عضًواد. عيشة يوسف الداود١0

عضًواد. سوسن محمد اشقر١١

عضًواد. أميرة محمد الصليمي١٢

عضًواأ. مها الكبكبي١٣

عضًواأ. رجاء نقلي١٤
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• تــمَّ االنتهــاء مــن عمــل الجــرد املطلــوب، والــذي يشــمل األجهــزة املعمليَّــة املوجــودة يف القســم يف املعامل 

ــة و البحثيَّة.  بيَّ الَّ الطُّ

يانة.   بيَّة، و تحديد األجهزة التي تحتاج إلى الصِّ الَّ • الوقوف ىلع حالة األجهزة البحثيَّة والطُّ

ة بجرد املعامل، واملطلوب من وكالة الجامعة.   ات الخاصَّ • االنتهاء من إعداد جميع امللفَّ

• إعداد طلبيَّة القسم من مستهلكات، ومواد كيمياويَّة للعام القادم.

ة زيارات لفروع القسم يف العزيزية والزاهر ؛ للوقوف ىلع حالة املعامل و احتياجاتها.  • القيام بعدَّ

ب يف العابديَّة.  المة ملعامل الطالَّ • االنتهاء من عمل تقرير األمن والسَّ

• االجتمــاع باملعيديــن والفنيِّيــن ومناقشــة مشــاكلهم، وآرائهــم يف أداء املعامــل، و توصيــل ذلــك إلــى ســعادة 

رئيــس القســم .

ة للوقوف ىلع رفع كفاءة املعامل يف العابديَّة و االهتمام بالنَّظافة العامَّة. • وضع الخطَّ

اإلنجـــازات

ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

لجنة التدريب الداخلي وتنمية القدرات

األعضـــــــاءم

رئيًساد. علي عبده صيقل١

أميًناد. ليلى سعيد املزروعي٢

عضًواا.د. عبد الرحمن خضر٣

عضًواد. احمد محمد الدفراوى٤

عضًواد. غادة صالح مصارط5

األعضـــــــاءم

عضًواد. امينة محسن البنيان٦

عضًواد. زكية ضيف اهلل مالح٧

عضًواد. منال ابو بكر خوج ٨

عضًواد. علياء عبد العزيز ألفي9

• التدريــب الخــاص بتنميــة القــدرات ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب وإعــداد الخطــط للبرامــج 

التدريبيــة  بالقســم كل فصــل. 

• إقامة دورات تدريبية للفنين والفنيات بالقسم. 

• متابعة الخريجين واعداد دليل للخريجين.

• اعداد قاعدة بيانات لجميع الخريجين يف قسم الكيمياء.

• تزويد القسم بأسماء الجهات املوفرة لفرص العمل لجميع الخريجين واالعالن عنها.

مهام اللجنة
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

ــذي تــمَّ بحضــور أعضــاء اللجنــة   ــاء باإلجتمــاع األوَّل ال • قامــت لجنــة التَّدريــب وتنميــة القــدرات بقســم الكيمي

دة ، مثــل: مهارات  ورات التَّدريبيَّــة: ) البرامــج التَّدريبيَّــة املوضوعــة لتنميــة مهــارات متعــدِّ باســتعراض مقتــرح للــدَّ

ــاد األكاديمــّي (، و الــذي ُعــرض ىلع ســعادة رئيــس  البحــث العلمــّي، التَّدريــس، التَّقويــم، مهــارات الجــودة، االعتمَّ

القســم، وأظهــر موافقــة ىلع مــا جــاء فيــه مــن دورات تدريبيَّــة.

• قامت اللجنة بتنفيذ عدد من ورش العمل والفعاليَّات كما هو مرفق فى الجدول التَّالى:

اخلــي، و تنميــة القــدرات بقســم الكيميــاء  ورات التَّدريبيَّــة التــى تــمَّ تقديمهــا مــن ِقَبــل لجنــة التَّدريــب الدَّ • الــدَّ

للعــام الجامعــّي ١٤٣٧ـ١٤٣٨ هـ :

البــات  ــط لهــا ، و يتبيَّــن ذلــك فــى عــدد الحضــور، و خصوًصــا ورشــة عمــل شــطر الطَّ ورات املخطَّ • تــمَّ تنفيــذ الــدَّ

البــات عــن عــدد  البــات فــى شــطر الطَّ ــادة النِّســبيَّة فــى عــدد الطَّ ــك للزِّي ــات املقامــة هنــاك، و ذل ، و الفعاليَّ

ــة.  ب يف العابديَّ الطــالَّ

• أداء اللجنة بشكل عاّم جيِّد فى عمليَّة التَّحضير، و أثناء املتابعة للورش.

ــة  ــك نتيج ــبة ٦0%؛ و ذل ــتهدف بنس ــا كان مس ــي مل ــل ُمرض ــة وورش العم ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــاد ال ــدل انعق • مع

ــودة. ــس و الج ــاء التَّدري ــس بأعب ــة التَّدري ــاء هيئ ــغال أعض النش

اإلنجـــازات

القائم بالنَّشاطالفئة املستهدفةتاريخ النَّشاطعنوان النَّشاطم

ة االستراتيجيَّة ١ ورشة عمل بعنوان: " الخطَّ
١٤٣٨/٣/١٦ هـلقسم الكيمياء "

أعضاء وعضوات
هيئة التَّدريس

د/ أحمد الدفراوي

االعتماد األكاديمي : جودة التَّعليم ومستقبل ٢
ب ب٣/١9/ ١٤٣٨ هـالطالَّ د/ أحمد الدفراويالطالَّ

١٤٣٨/٣/٢١ هـفاعلية تثقيفيَّة : ) معًا لنشر ثقافة الجودة (٣
البات الطَّ

وعضوات هيئة التَّدريس
د./بدرية الجحدلي 

د/ مروة الغلبان

محاضرة بعنوان: جودة التَّعليم ضمن أولويَّات ٤
رؤية ٢0٣0

البات٢١//١٤٣٨/٣ هـ الطَّ
د/ مروة الغلبانوعضوات هيئة التَّدريس

5
دروس تقوية ملقرَّر الكيمياء الفيزيائيَّة ) ٣ (

١٤٣٨/٦/٢9 هـ
١٤٣٨/٧/١٤ هـ

البات د/ ليلى املزروعيالطَّ

٦
دروس تقوية ملقرَّر الفيزيائيَّة ) ١ (

١٤٣٨/٧/١ هـ
١٤٣٨/٧/١5 هـ

البات د/ ليلى املزروعيالطَّ
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ج  خرُّ
َّ
يفي ومشاريع الت دريب الصَّ

َّ
لجنة الت

ة والحكوميَّة . سات الخاصَّ ركات واملؤسَّ • توطيد وتوثيق العالقة بين الجامعة والشَّ

رة لفرص التَّدريب داخل اململكة . • توفير الفرص املناسبة للتَّدريب بالتَّنسيق بين القسم والجهات املوفِّ

الب نحو مجاالت العمل املناسبة بعد التَّخرُّج . • توجيه الطَّ

سات . ركات واملؤسَّ • إيجاد الفرص التَّدريبيَّة من خالل تنظيم معارض الفرص التَّدريبيَّة للشَّ

ــة  ــة والتَّوجيهيَّ ــة بالتَّدريــب والتَّوظيــف مــن خــالل عقــد اللقــاءات التَّعريفيَّ لبــة باملعلومــات الخاصَّ • تزويــد الطَّ

لبــة . للطَّ

ســات داخــل اململكــة التــي لديهــا االســتعداد للتَّعــاون يف  ــركات واملؤسَّ • العمــل ىلع إعــداد قاعــدة بيانــات بالشَّ

توفيــر الفــرص التَّدريبيَّة.

سات املختلفة  . ركات واملؤسَّ • تنفيذ الزِّيارات امليدانيَّة املتواصلة للشَّ

سات لزيارة القسم ، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات.  ركات واملؤسَّ • دعوة الشَّ

لبة قبل بدء التَّدريب. رة لفرص التَّدريب لجميع الطَّ • تزويد القسم بأسماء الجهات املوفِّ

التهــا للتَّدريــب بعــد نهايــة كل  ــرة لفــرص التَّدريــب ، وتقييــم قدراتهــا ومؤهِّ ــة للجهــات املوفِّ وريَّ • املراجعــة الدَّ

الحــة للتَّدريــب.  ــات ، وتحديــد الجهــات غيــر الصَّ ــة بالتَّنســيق مــع الكليَّ ة تدريبيَّ مــدَّ

لبة . اخلي يف القسم ملن لديه الرَّغبة من الطَّ • العمل ىلع توفير فرص التَّدريب الدَّ

يفّي وامليدانّي ، و اإلشراف ىلع مشاريع التَّخرُّج .   ة التَّدريب الصَّ • وضع خطَّ

الب يف قسم الكيمياء . • إعداد دليل تدريب الطَّ

مهام اللجنة

األعضـــــــاءم

رئيًسارئيس القسم ١

أميًناوكيلة القسم بالزاهر٢

عضًواا.د. محمد ربيع شعبان٣

عضًواا.د. محمد اسماعيل عواد٤

األعضـــــــاءم

عضًواد. علي عبده صيقل5

عضًواد. بدرية علي الجحدلي٦

عضًواد. ايناس حسين الجهني٧
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

ــات التــي تــمَّ وضعهــا  • قــام أعضــاء اللجنــة بعمــل فــرز خــالل االجتماعــات لجميــع الجهــات التــي تتوافــق مــع اآلليَّ

خــالل االجتمــاع األوَّل للجنــة بتاريــخ ١٤٣٨/٣/١٣ هـــ، وتــمَّ اختيــار ٤5 جهــة ملراســلتها، وأخــذ املوافقــة ىلع تدريــب 

ب وطالبــات القســم. طــالَّ

ــف  ــى تعري ــاء إل ــدف اللق ــث يه ــس، حي ــتوى الخام ــات املس ــّي لطالب يف ــب الصَّ ــن التَّدري ــّي ع ــاء تعريف ــل لق • عم

، ومعرفــة مــدى  البــات يف الجهــة التــي تناســب رغباتهــنَّ يفــّي، وكذلــك معرفــة رغبــة الطَّ البــات بالتَّدريــب الصَّ الطَّ

ــة. ــة ومصانــع خــارج مكَّ تقبُّلهــنَّ للتَّدريــب يف مراكــز بحثيَّ

البــات،  ب والطَّ ــالَّ ــة، والتَّفاهــم ىلع توفيــر مقاعــد لتدريــب الطُّ ناعيَّــة بمكَّ • قامــت لجنــة التدريــب بزيــارة املــدن الصِّ

ــة املكرَّمــة للتَّنســيق مــع جهــات التَّدريــب داخــل  ناعيَّــة بمكَّ وبحمــد اهلل أثمــرت الزِّيــارة بعمــل شــراكة مــع مــدن الصِّ

ــة. ناعيَّــة بمكَّ املنطقــة الصِّ

ــل  ــبة املعام ــن مناس ــد م ــة، والتأك ــات املختصَّ ــة الجه ــب، ومخاطب ــات التَّدري ــع جه ــيق م ــل والتَّنس ــمَّ التَّواص • ت

ــات. ــالب والطالب ــب الط لتدري

يفّي لعام ١٤٣٨هـ. البات املستحقين للتَّدريب الصَّ ب والطَّ الَّ • استطاعت اللجنة توفير مقاعد لجميع الطُّ

ــة بنشــاط القســم  • اســتجابت اللجنــة لــكلِّ املهــامِّ املوكلــة إليهــا مــن قبــل لجنــة الجــودة بشــأن التَّقاريــر الخاصَّ

البــات. يف مجــال تقاريــر التَّخصــص ، وتقاريــر التَّدريــب الخاصــة بالطَّ

اإلنجـــازات
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غ العلمّي  فرُّ
َّ
عاقدات والت

َّ
عيينات والت

َّ
لجنة الت

األعضـــــــاءم

رئيًسارئيس القسم١

أميًناد. جابر حمد الفاهمي٢

عضًواا.د. باسم حسين اصغر٣

األعضـــــــاءم

عضًواد. فواز احمد سعد ٤

عضًواد. حاتم محمد الطس 5

عضًواد.احمد محمد حميد٦

• اللجنــة مســؤولة عــن كل مــا يخــص التعييــن او التعاقــد يف القســم ىلع وظائــف اعضــاء هيئــة

  التدريــس الســعوديين واملتعاقديــن.

• تحديد احتياج القسم يف التخصصات املختلفة.

ــة  ــاء هيئ ــف أعض ــم ىلع وظائ ــت للقس ــي وصل ــد الت ــن أو التَّعاق ــات التَّعيي ــع طلب ــص جمي ــة بفح ــت اللجن • قام

ــعوديِّين واملتعاقديــن . التَّدريــس السُّ

ــى  ــن و إل ــم م ــن يف حكمه ــس وم ــة التَّدري ــاء هيئ ــال أعض ــات انتق ــأن طلب ــرارات بش ــاذ ق ــة باتِّخ ــت اللجن • قام

ــرى. ــات األخ الجامع

مهام اللجنة

اإلنجـــازات

ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان
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اعية لجنة المسؤولية االجتمَّ

• تعمل اللجنة ىلع ان يكون للقسم دور فعال يف املجتمع.

ــث  ــطة البح ــس وأنش ــطة التدري ــة يف أنش ــة للجامع ــة الداخلي ــي البيئ ــا ال ــة ايض ــئولية اللجن ــد مس • تمت

ــالب،  ــدى الط ــة ل ــؤولية االجتماعي ــة املس ــرس ثقاف ــة، وغ ــوبي الجامع ــي ومنس ــط بموظف ــي، ويرتب العلم

ــتدامة. ــة املس ــادئ التنمي ــرس مب وغ

• االشراف ىلع املناسبات االجتماعية واالحتفاالت والزيارات بالقسم. 

مهام اللجنة

ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

األعضـــــــاءم

رئيًساد. فهد عبد الكريم تركستاني١

أميًناوكيلة القسم بالزاهر٢

عضًواد. احمد فوزي سعد٣

عضًواد. اسحاق عبداهلل زعفراني٤

األعضـــــــاءم

عضًواد. حصة فهد الشريف5

عضًواد. خديجة مصطفى تكروني٦

عضًواد. رشا إبراهيم فاللي٧
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

• قامــت اللجنــة ممثَّلــة فــى بعــض أعضائهــا النَّاشــطين فــى الجانــب املجتمعــّي باملســاهمة فــى نشــاطات كثيــرة 

ــة ُتســهم يف تنميــة املجتمــع، وتحويلــه إلــى مجتمــع معــريّف، كأن  تخــصُّ املجتمــع ، مــن تقديــم  خدمــات علميَّ

ــة تهتــّم بنشــر الوعــي الكيميائــّي يف مختلــف القضايــا.  ــة تطبيقيَّ م برامــج ميدانيَّ تقــدِّ

• قامت اللجنة باإلعداد لرحلة إلى أحد مزارع الرُّوبيان بمحافظة الليث ، ولكن ُألغيت من الجانب اآلخر . 

• اســتقبال طالبــات ثانويَّــة بحــرة  بتاريــخ : ١٤٣٨/٣/٢٧هـــ ،  وتنظيــم برنامــج ثــرّي و غنــّي باملحاضــرات، واملســابقات، 

وبعــض التَّجــارب الكيميائيَّــة . 

ــت  ــة نحــو ٢0٣0 ، والتــي حصل ــوم التَّطبيقيَّ ــة العل ــة آفــاق وروئ كلي ــم فعاليَّ ــاء يف تنظي • مشــاركة قســم الكيمي

فيهــا كليَّــة العلــوم التَّطبيقيَّــة ىلع املركــز األوَّل بتاريــخ :١٤٣٨/٣/٢٢هـــ ،  و قــد صاحــب الفعاليَّــة معــرض شــارك فيه 

ــة تدويــر النُّفايــات واالســتفادة منهــا .  طالبــات قســم الكيميــاء بركــن عــن أهميَّ

• مشــاركة قســم الكيميــاء يف يــوم التَّوعيــة بســرطان الثَّــدي ، خــالل الفتــرة : ٢٦-٢٣ / ١ /١٤٣٨هـــ، بتنظيــم ركــن عــن 

رطان.  ــبِّبات السَّ مس

• مشــاركة قســم الكيميــاء يف تنظيــم فعاليَّــة جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم ، بتاريــخ : ١٤٣٨/5/٢٢ هـــ، بركنيــن : 

ــن التَّركيــب الكيمائــّي ملــاء زمــزم ، وخصائصــه التــي  ــة عــن قدســيَّة املــكان ، والــذي يتضمَّ يضــمُّ الرُّكــن األوَّل : فعاليَّ

ــح اإلعجــاز العلمــّي بعــد شــرب مــاء زمــزم. ــزه عــن املــاء العــادّي ، ومجموعــة مــن األبحــاث العلميَّــة التــي توضِّ تميِّ

عــام والبالســتيك  ــن املشــاريع واالبتــكارات لطالبــات قســم الكيميــاء إلعــادة تدويــر الطَّ ــا الرُّكــن الثَّانــي فقــد تضمَّ أمَّ

واألوراق .

ــادة  ــع لعم ــّي التَّاب ــادي العلم ــج النَّ ــن برام ــوم ضم ــان العل ــات مهرج ــاء يف فعاليَّ ــم الكيمي ــات قس ــاركة طالب • مش

ب ، والــذي أقيــم يومــي األربعــاء والخميــس ٢٢-١٤٣٨/٧/٢٣ هـــ ، وقــد كانــت مشــاركة طالبــات قســم  ــالَّ شــؤون الطُّ

ــم  ــا ىلع جس ــة ، وتأثيره ــل األدوي ــن تفاع ــان ، وتتضمَّ ــاء اإلنس ــا : كيمي ــان منه ة أركان يف املهرج ــدَّ ــاء بع الكيمي

ــن  ــن خفايــا انتفــاخ الكعــك والفشــار، ومنهــا : غمــوض الكيميــاء ، وتتضمَّ اإلنســان ، ومنهــا : خفايــا املطبــخ ، وتتضمَّ

ــن صناعــه العطــور وتجربــة الثَّلــج  صناعــة الســاليم ومســتحضرات التَّجميــل، ومنهــا : اســتمتع مــع الكيميــاء ، وتتضمَّ

ــاخن . السَّ

ــادي  ــة تدشــين هاكثــون البحــث العلمــّي مــن فكــرة البتــكار ، ضمــن برامــج النَّ • مشــاركة قســم الكيميــاء يف فعاليَّ

ب بتاريــخ ٢٦/ ٧ / ١٤٣٨هـــ ، حيــث شــاركت مجموعــة مــن طالبــات القســم بعــدة  ــالَّ العلمــّي التَّابــع لعمــادة شــؤون الطُّ

أفــكار فيــه .

اإلنجـــازات
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

لجنة الدراسات العليا 

األعضـــــــاءم

رئيسًاا.د. صالح عبد املجيد احمد١

امينًاد. عصام الدين فرغلي٢

عضوًاا.د. عالء الدين علي الشافعي٣

عضوًاا.د. متولي عبد اهلل محمد ٤

عضوًاا.د. باسم حسين اصغر 5

عضوًاا.د شيخة سعود سعيد عاشور٦

• متابعة خطة الدراسات العليا وتوزيع الطالب ىلع املشرفين.

• مراجعة دورية لتطوير القواعد التنظيمية الداخلية للدراسات العليا بالقسم. 

• وضع آلية مناقشة الرسائل العلمية داخل القسم.

• متابعة اجراء االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراه.

• متابعة اجراء االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراه.

مهام اللجنة
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ملـــــخــــص عــــاّم للجـــــــان

ــص العــاّم،  كتــوراة : ) كيميــاء عضويَّــة (، ) دور أوَّل (، بتاريــخ : ١٤٣٨/١/١٧هـــ، للتَّخصُّ ــامل لطالبــات الدُّ • إجــراء االختبــار الشَّ

ص الفرعّي. و ١٤٣٨/١/٢٤هـــ للتَّخصُّ

امل ) دور أوَّل (. البات يف االختبار الشَّ • فحص وتدقيق نتائج الطَّ

امل ) دور أوَّل (. كتوراة من نتيجة االختبار الشَّ مة من بعض طالبات الدُّ • الرَّد ىلع التظلُّمات املقدَّ

راسات العليا للعام ١٤٣٨ هـ. • تشكيل لجنة متابعة سير اختبارات الدِّ

ــص  ــة (، ) دور ثــان (، بتاريــخ : ١٤٣٨/5/١٧ هـــ ، للتَّخصُّ كتــوراة : ) كيميــاء عضويَّ ــامل لطالبــات الدُّ • إجــراء االختبــار الشَّ

ــص الفرعــّي. العــاّم، و ١٤٣٨/٦/١ هـــ للتَّخصُّ

البــات،  كتــوراة، وعرضهــا ىلع الطَّ ــعادة املشــرفين ىلع طالبــات الدُّ ــة مــن أصحــاب السَّ • اســتالم املقترحــات البحثيَّ

ــياق. ــاد اختياراتهــن حســب القواعــد املتَّبعــة يف هــذا السِّ واعتمَّ

كتوراة (. راسات العليا: ) ملرحلتي املاجستير والدُّ ة جديدة للدِّ • اعتماد خطَّ

امل ) دور ثان (. البات يف االختبار الشَّ • فحص وتدقيق نتائج الطَّ

كتوراة ) كيمياء فيزيائيَّة (. امل لطالبات الدُّ • تشكيل لجنة تسيير االختبار الشَّ

ص العاّم والفرعّي. كتوراة ) كيمياء فيزيائيَّة ( يف التَّخصُّ امل لطالبات الدُّ ة باالختبار الشَّ • اعتماد املراجع الخاصَّ

كتوراة ) كيمياء عضويَّة (، وإرسالها للقسم التخاذ الالزم.  • اعتماد عناوين املقترحات البحثيَّة لطالبات الدُّ

ة عمل اللجنة للعام الجامعّي ١٤٣9/١٤٣٨هـ بمشيئة اهلل. • وضع خطَّ

لة يف سبع محاضر للجلسات، ومسلَّمة إلى القسم. • جميع أعمال اللجنة مسجَّ

اإلنجـــازات
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خدمة الجامعة والمجتمع

يعمل قسم الكيمياء ىلع التَّوجيه واإلشراف ىلع  تقديم خدمات علميَّة ؛  ُتسهم يف تنمية املجتمع والجامعة 
مختلف  يف  الكيميائّي  الوعي  بنشر  تهتمُّ  تطبيقيَّة  ميدانيَّة  برامج  م  تقدِّ كأن   ، معريّف  مجتمٍع  إلى  وتحويله   ،
فين ؛ وقد اشترك أعضاء  : آباء ، وأمَّهات ، ومزارعين ، ومهنيِّين ، وموظَّ القضايا التي تحتاجها فئات املجتمع ، من 
هيئة التَّدريس بالقسم يف أعمال لجان مختلفة ىلع مستوى الكليَّة والجامعة ، وكانت لهم إسهامات يف أنشطة 
سات املختلفة  ورات التَّدريبيَّة التي تنظمها الكليَّة للمدارس ، واملعاهد البحثيَّة ، واملؤسَّ املجتمع املختلفة ، والدَّ

ولة ، وفيما يلي أهّم هذه األعمال : بالدَّ

• احتفاء القسم باليوم الوطني 87. 

دي . 
َّ
وعية بسرطان الث

َّ
• المشاركة فى يوم الت

• المشاركة في تنظيم برنامج هاجر بمشروع تعظيم البلد الحرام »جامعتي قطعة من ارض الحرم 6«

• المشاركة والفوز في فعالية اللقاء العلمي التاسع لطاب وطالبات جامعة ام القرى.

• المشاركة في فعالية مسابقة قدوة الجامعة وفوز أحد طالبات القسم بلقب قدوة الكلية والترشيح للنهائيات.  

مة.  ة المكرَّ
َّ
قويم بمك

َّ
ابعة للمركز الوطنّي للقياس والت

َّ
• اإلشراف على اختبارات القياس الت

والي.
َّ
ة الرابعة على الت يفّي للمرَّ • المشاركة في تدريب مسار الكيمياء في المجتمع ضمن برنامج موهبة اإلثرائّي الصَّ

ة في تطوير وتحسين مواصفات كسوة الكعبة بمصنع الكسوة.  • المشاركة بمشاريع بحثيَّ

• تنظيم و إقامة معرض الملصقات العليمة في الكيمياء الحيوي. 

ة بحرة.  ة في يوم استضافة طالبات ثانويَّ • المشاركة في تقديم تجارب معمليَّ

امة فى المختبرات »، أثناء تجهيزات الكلية في استقبال وفد االعتماد االلماني.  • إلقاء محاضرة بعنوان: » األمن والسَّ

ة: » كلك كيمياء«، تزامنا مع االسبوع العربي للكيمياء.   • تنظيم فعاليَّ

• المشاركة في تنظيم: الركن المقام ضمن فعاليات األسبوع العالمي للشجرة بالتعاون بين كلية العلوم التطبيقية و اللغة العربية. 

• المشاركة بمحاضرة: » » ،  في ورشة عمل ابتكار األبحاث البينية بوكالة الدعوة و أصول الدين للتدريب و خدمة المجتمع.

• المشاركة بمحاضرة المخاطر البيئية و الصحية و السموم الكيميائية في مستحضرات التجميل بمستشفى باقدو و الدكتور عرفان العام. 

ة عن الجرب و كيفية الوقاية منه.  ة وتلفزيونيَّ • إلقاء محاضرات ولقاءات إذاعيَّ

• تنظيم زيارات طابة لشركة وادي مكة للتقنية.

• تنظيم زيارات طابة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. 
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إنجازات القسم

انطالقــا مــن رؤيــة اململكــة - يف تحــول اململكــة إلــى مجتمــع معــريف مبــدع، ويف ســياق اإلســهام 
يف مســيرة الوطــن التنمويــة واملعرفيــة، نبعــت فكــرة تنظيــم اللقــاء العلمــي ملشــاريع تخــرج طــالب 
وطالبــات قســم الكيميــاء، وتبلــورت الفكــرة بعــد دراســة متأنيــة ألفضــل الطــرق العلميــة لنشــر التوعيــة 
بأهميــة البحــث العلمــي ودوره يف حياتنــا املعاصــرة، وتســليط الضــوء ىلع تأثيــرات الكيميــاء وعالقتهــا 

بالتكنولوجيــا وتطبيقاتهــا. 
ونأمــل مــن خــالل تنظيــم هــذا اللقــاء الســنوي أن يصبــح امللتقــى رافــدا مهمــا لتطويــر اإلبــداع العلمــي 
ــالق  ــم، وإط ــالب القس ــي لط ــر العلم ــز التفكي ــة، وتعزي ــاء املختلف ــات الكيمي ــة بتخصص ــراء املعرف وإث
ــة  ــة وىلع الجامع ــوم التطبيقي ــة العل ــًا ىلع كلي ــه علمي ــود نفع ــا يع ــم بم ــة لديه ــات اإلبداعي الطاق
ومجتمعنــا مســتقبال، بإثرائهــم بمشــاريع وأفــكار علميــة وحلــول ملشــاكل مختلفــة مــن خــالل تنفيــذ 

هــذة املشــاريع بإشــراف نخبــة مــن أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس.
وُيعــد هــذا اللقــاء نشــاط علمــي ســنوي، يهتــم بعــرض مشــاريع التخــرج مــن خــالل معــرض للملصقــات 
ــع،  ــة واملجتم ــدة للجامع ــا العائ ــاريع وأهدافه ــذة املش ــكار ه ــة أف ــا مناقش ــم فيه ــي يت ــة الت العلمي
باإلضافــة إلــى رفــع مســتوى خريجــي القســم البحثيــة والتطبيقيــة. يصاحــب الفعاليــة معــرض يوضــح 
بشــكل أكبــر أفــكار تطبيقيــة لهــذه املشــاريع التــي تعــرض لــزواره مــن طــالب القســم مــن مســتويات 
ــن مــن املجتمــع بالبحــث  ــزوار املهتمي ــة التدريــس ال ــا وأعضــاء هيئ مختلفــة أو طــالب الجامعــة عموم
ــث.  ــر الحدي ــات العص ــب متطلب ــي يواك ــلوب تفاعل ــوص بأس ــه الخص ــاء ىلع وج ــم الكيمي ــي وعل العلم
باإلضافــة لــألركان خاصــة للجهــات الخارجيــة املســتضافة بهدف تســليط الضــوء ىلع تطبيقــات الكيمياء 
وعالقتهــا باملجتمــع واألدوار التــي تخــدم بهــا الكيميــاء املجتمــع تحــت شــعار »شــركائنا يف النجــاح«. 

وتتمثــل رؤيــة اللقــاء العلمــي الســادس لمشــاريع التخــرج لهــذا العــام فــي تجســيد اركان تفاعليــة 
إلبــراز دور قســم الكيميــاء فــي تحقيــق رؤيــة 2030 

١- التعليم وتنمية املواهب الشخصية للجيل القادم.
٣- العمل التطوعي يف مختلف املجاالت.

٤- خدمــة ضيــوف الرحمــن )مكتســبة مــن املوقــع الجغــرايف ملدينــة مكــة املكرمــة والفــرص املتاحــة 
لطــالب وطالبــات القســم مــن خــالل ربــط الكيميــاء بخدمــة الحــج والعمــرة(.

ــد فــرص  ــز القــدرة االقتصاديــة ىلع تولي ــرة واالســر املنتجــة مــن خــالل تعزي 5- دعــم املشــاريع الصغي
عمــل متجــددة

٦- االبتكار وريادة االعمال واالقتصاد املعريف.

اللقاء العلمي السادس
 ألبحاث ومشاريع تخرج طالب وطالبات قسم الكيمياء
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إنجازات القسم

صور من المعرض المصاحب

اركان المعرض المصاحب:
- كوني منتجة يف: صناعة العطور و صناعة صابون الجلسرين بعطور واشكال جاذبة

- تحضيــر متراكبــات جديــدة للزنــك الغنيــة بالنتروجيــن وتطبيقهــا كســماد بديــل للســماد املركــب يف 
زراعــة نباتــات اقتصاديــة

- Chemistry in Crime Scene Analysis
-  The priority of our potential fertilizer in comparing with traditional fertilizers used ( nitrogen , phosphate 
and composite fertilizers(
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ــي  ــاء العلم ــروجي، اللق ــز س ــور عبدالعزي ــة الدكت ــؤون التعليمي ــرى للش ــة أم الق ــل جامع ــح وكي افتت
الســادس ملشــاريع تخــرج طــالب وطالبــات قســم الكيميــاء بكليــة العلــوم التطبيقيــة ، بحضــور عميــد 

ــي. ــماعيل الثقف ــور إس ــاء الدكت ــم الكيمي ــس قس ــس، ورئي ــم الط ــور حات ــة الدكت الكلي
ــح دور  ــي توض ــة الت ــن األركان العلمي ــدد م ــى ع ــة إل ــا، باإلضاف ــا علميًّ ــرض ىلع ٣٣ ملصًق ــوى املع واحت
ــاريعهم  ــرض مش ــا يف ع ــارك 5٧ طالًب ــد ش ــة، وق ــؤولية االجتماعي ــي واملس ــث العلم ــم يف البح القس

ــة. ــاء املختلف ــات الكيمي ــة يف تخصص ــا البحثي ــت نقاطه ــي تنوع ــور الت ــة للحض البحثي
وأوضــح عميــد الكليــة الدكتــور حاتــم الطــس أن هــذا اللقــاء العلمــي الســادس ملشــاريع التخــرج بقســم 
ــث  ــارات البح ــتخدام مه ــات يف اس ــالب والطالب ــة الط ــر براع ــي تظه ــد الت ــم الرواف ــد أه ــاء أح الكيمي
العلمــي، وعــرض أعمالهــم وأفكارهــم لتكــون باكــورة نتاجهــم العلمــي، مضيفــًا أن مهــارة البحــث العلمــي 
وكتابــة النتائــج العلميــة بصــورة علميــة صحيحــة تعــد إحــدى أهـــم املهـــارات التـــي تجـــذب قطاعـــات 

العمـــل الحكومية والخاصـــة لخريجي كليـــة العلـــوم التطبيقيـة. 
ونــوه إلــى أنــه ال بــد أن ينعكــس هـــذا االهتمــام إيجاًبــا ىلع مخرجــات التعلــم التــي تتجلــى يف ربــط 

البرامــج األكاديمية بســـوق العمـــل.
مــن جانبــه بيَّــن الدكتــور إســماعيل الثقفــي رئيــس قســم الكيميــاء أن ملتقــى مشــاريع التخرج الســادس 
بقسم الكيميـــاء يأتي امتـــداًدا لجهـــود القســـم الفاعلـــة لالحتفاء بجهـــود الطالب والطالبـــات وعـــرض 
إنتاجهم العلمـــي والبحثـــي تتويًجا لتخرجهـــم والتحاقهـــم بمجـــاالت العمـل املختلفـــة، وانطالًقا مــن 
أهميــــة مشــروع التخــرج للطالــب حــرص القســم ممثــاًل فــي أعضــاء هيئــة التدريــس املشــرفين 
علــــى الطـــالب والطالبــــات بتعليمهــــم الطريقــة العلمية الصحيحــــة للبحـــث العلمـــي نظريًّــا وعمليًّا 
واالسـتفادة مـن كـم املعلومـات التـي تلقوهـا خـالل سـنوات دراســتهم ملرحلــة البكالوريــوس، مضيًفا 
ــي  ــكار علم ــول ىلع ابت ــب الحص ــن للطال ــث يمك ــة؛ حي ــة التطبيقي ــن الناحي ــرج م ــروع التخ ــة مش أهمي
لــه أهميتــه يف املســتقبل، وهنــاك شــواهد كثيــرة يف عاملنــا الحاضــر لتحــول بعــض مشــاريع التخــرج 
لكثيــر مــن الطــالب إلــى ابتــكارات تقنيــة وصناعيــة وطبيــة يف العالــم أفــادت البشــرية وســاهمت يف 
ــون  ــرى أن يك ــة أم الق ــاء بجامع ــم الكيمي ــات قس ــالب وطالب ــا يف ط ــي، وأملن ــدم والعلم ــور والتق التط
لهــم تأثيــر إيجابــي يف مختلــف مجــاالت العمــل التــي تدعــم رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢0٣0، 

متقدًمــا بالشــكر لجميــع مــن ســاهم وأنجــز هــذا العمــل.
ــات  ــة للطالب ــات الجامعي ــدة الدراس ــاء عمي ــه الثالث ــذي يلي ــوم ال ــاح الي ــت صب ــرى افتتح ــة أخ ــن جه م
الدكتــورة هالــة العمــودي، املعــرض الخــاص بطالبــات القســم يف حضــور وكيلــة رئيــس قســم الكيميــاء 

ــر، وقــد شــارك يف اللقــاء ١٣٤ طالبــة لعــرض مشــاريع تخرجهــم. ــورة تهانــي باوزي الدكت

إنجازات القسم
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املستقبلية 

الجـزء 
الثامن
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الخطط المستقبلية

متابعة لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي الدولي والوطني.

ــوادر  ــن الك إقامــة اللقــاءات العلميــة لتبــادل الخبــرة واملعرفــة والتعــاون بي
ــا. ــة علمًي املؤهل

إقامة املؤتمر الدولي األول

استكمال تطوير املعامل الطالبية بأحدث األجهزة واملعدات.

تطوير مهارات الكادر الفني واإلداري.

رفع كفاءة مخرجات التعلم وربطها بسوق العمل من خالل برامج التدريب الريادية.

رفع نسبة اإلنتاج العلمي بما يتوافق مع رٔوية اململكة ٢0٣0.

ــم  ــة والخاصــة وتعزيزهــا، لتقدي ــة مــع القطاعــات الحكومي ــاء شــراكات خارجي بن
ــة. ــة والبحثي ــة والعلمي ــات التدريبي الخدم
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وسـائـل 

االتِّصـال 
+9 6 6  1 2 5 5 0 6 0 0 2 +9 6 6  1 2 5 5 0 6 0 0 2

chmscimm@uqu.edu.saw w w. u q u . e d u . s a  


