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معايل األستاذ الدكتور  

عبدالله بن عمر باحسن بافيل

مدير جامعة أم القرى



قسم الكيمياء8

Department of Chemistry

كلمة عميد الكلية:

عميد كلية العلوم التطبيقية
د. حاتم بن محمد الطس

احلمـــد هلل رب العاملـــني والصـــاة والســـام علـــى املبعـــوث رمحـــة للعاملني ... 
أمـــا بعد

كليـــة العلـــوم التطبيقيـــة تعـــد أول كليـــة علميـــة جبامعـــة أم القـــرى حيـــث 
تأسســـت بعـــد انفصاهلـــا عن كليـــة التربية عام 1401 هـ ويعد قســـم الكيمياء 
مـــن أوائـــل أقســـام الكيميـــاء باجلامعـــات الســـعودية، وقد شـــارك هذا القســـم 
خـــال مســـرته يف ختريـــج الكفاءات العلمية املرموقـــة يف ختصص الكيمياء 
لقطاعـــي الصناعـــة والتعليـــم وتوالـــت إجنـــازات قســـم الكيميـــاء علـــى مـــدى 

األعوام الســـابقة.

ونظًرا ملا متر به اململكة من هنضة علمية وقفزات تنموية يف شىت املجاالت 
وبدعـــم ســـخي مـــن حكومـــة خـــادم احلرمـــني الشـــريفني وويل عهـــده األمني 
-حفظهـــم اهلل- ومبتابعـــة من معايل مدير اجلامعة أ.د. عبداهلل عمر بافيل 
فقـــد قام قســـم الكيميـــاء بتحديث التجهيزات العلميـــة واملختربات الطابية 
والبحثيـــة بأحـــدث التقنيـــات وحتديث اخلطط الدراســـية وتشـــكيل شـــراكات 
جمتمعيـــة لتزويـــد القطاعني احلكومـــي واخلاص وشـــركات البتروكيماويات 
والتعديـــن بكفـــاءات وطنيـــة مؤهلـــة لتواكب توجهات وتطلعـــات القيادة هلذه 
احلقبة الواعدة اليت يشـــكل فيها قســـم الكيمياء رافًدا من روافد االقتصاد 

املعـــريف للتنميـــة ومنـــرًبا من منابر العلـــم خلدمة الوطن.



9 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

كلمة رئيس القسم:

رئيس قسم الكيمياء
د. إسامعيل بن إبراهيم الثَّقفّي

احلمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل أما بعد
انطاقـــا مـــن أمهيـــة التطويـــر املســـتمر وتعزيـــز اإلجيابيـــات والتطلـــع إىل الوصـــول بقســـم الكيميـــاء إىل مســـتوى 
مرمـــوق أكادمييـــا وحبثيـــا يســـعدنا أن نقـــدم التقريـــر الســـنوي للقســـم حافـــا مبا يتســـع املقام لذكره مـــن إجنازات 
القســـم وأنشـــطته خـــال العـــام الدراســـي 1440/14٣9 هــــ والرؤية املســـتقبلية للوصول إىل األهداف االســـتراتيجية. 
لقـــد بـــذل أعضـــاء القســـم مبـــا بوســـعهم يف إجنـــاز براجمـــه وخططـــه للعـــام املنصرم على أعلى مســـتويات اإلحســـان 
واإلتقـــان املمكنـــة حتقيقـــا لألهـــداف الـــيت وضعـــت بدايـــة العـــام الدراســـي مقرونـــة خبطـــة زمنيـــة حمـــددة خـــال 
الفصلـــني الدراســـيني. حاولنـــا يف هـــذا التقريـــر توثيـــق اهم الفعاليات واألنشـــطة اليت نعتز بإجنازهـــا مجيعا حيث 
شـــارك القســـم يف اســـتيفاء متطلبات االعتماد الوطين املؤسســـي ضمن أقســـام اجلامعة األخرى و مبا حتقق بفضل 

اهلل ســـبحانه يف حصـــول اجلامعـــة علـــى االعتمـــاد املؤسســـي انطاقـــا مـــن أمهيته حنو ضمـــان اجلودة. 
وممـــا يســـتحق الذكـــر حصـــول قســـم الكيميـــاء وهلل احلمـــد علـــى االعتمـــاد الـــدويل مـــن هيئـــة االعتمـــاد األملانيـــة 
ASIIN   ملدة مخس سنوات إىل 202٣م  والذي يدل على أن القسم يسر يف االجتاه الصحيح أكادمييا وحبثيا 
وهذا بالتأكيد حافز حنو االســـتمرار يف تطبيق اجلودة وبناء خطط مســـتقبلية هدفها اإلتقان والتطوير مبا يعود 

نفعـــه علـــى أبنائنـــا الطاب والطالبـــات الذين هم عماد املســـتقبل.
وعلـــى صعيـــد التجهيـــزات املعمليـــة فقـــد متيز القســـم باحلصول على معظـــم األجهزة التحليلية يف جمال الكيميــــاء 
للطـــاب والطالبـــات والـــيت ستســـاهم يف أحـــداث نقلـــة نوعيـــة بـــإذن اهلل يف تدريـــس املقـــررات العمليـــة. وقـــد كان 
للقســـم دوره البـــارز يف خدمـــة املجتمـــع حيث أقيمت العديد من الدورات التدريبيـــة والزيارات امليدانية واملحاضرات 

التوعويـــة الـــيت ختـــدم املجتمـــع تعاونـــا مـــع إدارة التعليم مبكة وقطاعـــات أخرى. 
شـــكرا جزيا لكل شـــركائنا يف النجاح وعلى رأســـهم معايل مدير اجلامعة وعميد كلية العلوم التطبيقية وكل فرد 

مـــن الزمـــاء والزميـــات األكادمييني واإلداريني والفنيني يف القســـم على عطائهم الذي ال يعرف الكل.
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كلمة وكيلة رئيس القسم:

وكيلة رئيس قسم الكيمياء
د. تهاين محمد باوزير

احلمـــد هلل ذو الفضـــل والكـــرم، خلقنـــا مـــن عـــدم وأكمـــل الديـــن وأمت الِنعـــم، والصـــاة علـــى من ُبعث رمحـــة لُألمم 
نبينـــا حممـــد عليـــه وعلى ألـــه وصحبه صاة وســـاًما.

بتوفيـــق اهلل عـــز وجـــل مث بدعـــم والة األمر يف وطننا احلبيب وبتوجيهات معايل مدير اجلامعة وعميد كلية العلوم 
حيظـــى قســـم الكيميـــاء جبامعـــة أم القـــرى باهتمام مميز كونه ميثل أحد األقســـام األكادميية العلمية الرئيســـية يف 
كلية العلوم والذي دأب على ختريج دفعات من الطاب والطالبات املتميزين علميًاا وأكادمييًاا يف خمتلف املراحل 
الدراســـية ومـــازال هـــذا القســـم يـــؤدي رســـالته التعليميـــة مســـتفيدًاا مـــن الدعم املســـتمر إلدارة اجلامعـــة  لإلنتقال 
مـــن مرحلـــة إىل أخـــرى علـــى طريـــق تطوير اخلطط الدراســـية ملرحلة البكالوريوس وفتح مســـارات وخطط عديدة 
ومتنوعـــة ملرحلـــة املاجســـتر هبـــدف إعـــداد وختريج كوادر مـــن املؤهلني املتميزيـــن لتلبية احتياجات ســـوق العمل يف 
خمتلـــف النواحـــي األكادمييـــة والتعليميـــة والصناعيـــة والبحثيـــة. كمـــا يطرح القســـم عددا من املقـــررات اليت ختدم 
الطلبة يف كليات اجلامعة مثا اهلندســـة وعلوم احلاســـب. ولقد شـــهد القســـم تطورا كبرا خال الســـنوات القليلة 
املاضيـــة مـــن حيـــث أعـــداد الطلبـــة والتجهيـــزات املختربيـــة واملتطلبـــات الضروريـــة األخرى حبيث جيرى اإلســـتفادة 
منهـــا للمســـامهة يف تقـــدم منظومـــة البحث العلمي ســـواء لألغـــراض العلمية أو خدمة املجتمع مما ســـاهم يف تبوء 
عـــدد مـــن الباحثـــني املتميزيـــن من منســـويب القســـم ملراتب علمية مرموقـــة وحصوهلم على جوائـــز البحث العلمي 

املتميـــز ممـــا انعكس إجيابًيًاا على القســـم.
مـــن هـــذا املنطلـــق وعلـــى مســـتوى هذيـــن املحوريـــن الرئيســـيني - األكادميـــي والبحثـــي - نعمل جبهد مســـتمر على 
تطويـــر إمكانيـــات القســـم لرفـــع جـــودة خمرجاتـــه ونتطلـــع مســـتقبًا للمزيد مـــن التميز باالســـتفادة من الوســـائل 
املتطـــورة الـــيت توفرهـــا اجلامعـــة لتطويـــر اخلطـــط واملناهـــج الدراســـية وأســـاليب التعليم وحتســـني وســـائل البحث 

العلمـــي املتخصص.
حنمـــد اهلل عـــز وجـــل ونســـأله التقدم لطاب وطالبات ومنســـويب القســـم وأن يوفق اجلميـــع خلدمة وطننا احلبيب 

لتحقيـــق املزيد مـــن التقدم واإلزدهار. 



نـبـذة عن القـسـم

الــــــرؤيـــــــــــة

الـرســـــــــالـــــة

األهــــــــــــــداف

وسائــل االتــصــال

 •

 •

 •

 •

 •

قــســـــم 

ــياء الكيمــ
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نـبـذة عن القـسـم 

يعترب قســـم الكيمياء بكليَّة العلوم التَّطبيقيَّة جبامعة أمِّ القرى من أقدم أقســـام الكيمياء اليت أُنشـــئت 
ـــات املختلفـــة: )الفيزياء،  ـــعوديَّة، حيـــث أُنشـــئ القســـم جبانب أقســـام الكليَّ علـــى مســـتوى اجلامعـــات السُّ
به وطالباته  ـــة. مينح قســـم الكيمياء درجة البكالوريـــوس لطاَّ ـــات، األحيـــاء( عـــام 1401 هجريَّ ياضيَّ الرِّ

ناعيَّة.  : الكيمياء البحتـــة، والكيمياء الصِّ َصـــيّ يف ختصُّ

ـــة ، حيث إنَّه  ـــزة ، ُتحســـب ضمن مراكز البحـــث العامليَّ يِّ ـــة متمَّ ميتلـــك قســـم الكيميـــاء جمموعـــات حبثيَّ
يضـــمُّ كوكبـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التَّدريـــس الذيـــن هلـــم العديد مـــن األحبـــاث املنشـــورة يف العديد من 
يِّزة  ـــة، فيما ترتبـــط تلك املجموعات البحثيَّة بعاقات شـــراكة متمَّ وليَّ ـــة والدَّ ـــات املحليَّ وريَّ ت والدَّ املجـــاَّ
م هلم املشـــورة  ـــركات واملصانـــع وأصحاب األعمال على مســـتوى اململكة ، حيث تقدِّ مـــع العديـــد مـــن الشَّ
العلميَّة املطلوبة حللِّ املشـــكات اليت تواجههم، وذلك يتواكب مع رؤية وأهداف قســـم الكيمياء بكليَّة 

ـــة جبامعة أمِّ القرى. العلـــوم التَّطبيقيَّ

ناعيَّة  م قســـم الكيميـــاء برناجمني دراســـيَّني : برنامج الكيميـــاء )40200( ، وبرنامج الكيميـــاء الصِّ يقـــدِّ
الـــب مـــن خاهلـــا علـــى درجـــة البكالوريـــوس يف الكيميـــاء بعـــد إهنائـــه بنجـــاح  )40207( ، حيصـــل الطَّ
ام  ـــة بعـــد إمتَّ ناعيَّ ـــدة ، وحيصـــل علـــى درجـــة البكالوريـــوس يف الكيميـــاء الصِّ دراســـة )1٣٨( ســـاعة معتمَّ
بـــط بـــني  ارس مـــن الرَّ ـــن الـــدَّ كِّ راســـّية متَّ ـــة الدِّ ـــدة بنجـــاح ، علًمـــا بـــأنَّ اخلطَّ دراســـة )1٣٨( ســـاعة معتمَّ
ـــة واجلانـــب التَّطبيقـــّي هلـــا ، وذلك من خـــال العـــدد الكبر من  مـــا حيصـــل عليـــه مـــن معرفـــة نظريَّ
ـــزة بأحـــدث  ـــة املجهَّ الـــب يف خمتـــربات الكليَّ ـــة والـــيت يدرســـها الطَّ ـــة املُدرجـــة يف اخلطَّ املســـاقات العمليَّ
ـــة ، األمـــر الـــذي جيعلـــه قـــادًرا علـــى التَّعامل مـــع املشـــاكل العمليَّة ذات  التَّجهيـــزات وفـــق املعايـــر العامليَّ
يًزا ، ســـواًء يف ســـوق العمل أو أثناء إكماله  صه ، ويرفع من مســـتوى تأهيله ليكون متمَّ العاقة بتخصُّ

دراســـاته العليا. 
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الرُّؤية 

الرِّسالة  

األهداف

وسائل االتِّصال:

قسم قسم الطالباتقسم الطالب

ــوق  ــات س ــي احتياج ــي تلبِّ ــة الت ل ــة املؤهَّ ــوادر الوطنيَّ ــن الك ــن م ــل م ــداد جي إع

ناعيَّــة التــي تواجــه  العمــل ، وتســاهم بفعاليَّــة يف حــلِّ املشــكالت العلميَّــة والصِّ

ــة. ــة يف اململك ــط التَّنمي خط

يُّز يف التَّعليم والبحث العلميِّ يف مجال الكيمياء وتطبيقاتِها يف  الرِّيادة والتمَّ

خدمة املجتمع والبيئة.

الوطنيَّة الكفاءات   تخريج 
صة  ة الـمـتـخصِّ الـعــلــمـيَـّ
 الالزمـة لـخدمـة الـمجتمع
نمـية  وبـرامـج وخـطـط الـتَـّ

ــنـاعــة  والـصِّ والتَّعـلـيــم 
الــمــمــلـكــــــــة. فـــــي 

chms cimm@uqu.e du.s a

@ c h e m u q u

c h m s c i m f @ u q u . e d u . s a

0 1 2 5 2 7 0 0 0 00 1 2 5 4 2 6 2 2 2
وكيلة رئيس القسم  7689رئيس القسـم 3695

إجـراء الـبـحـوث العلميَّة 
والتَّطبيقيَّة. األكادمييّة 

نـــر  يف  املســـاهمة 
ــة  عـــن  الثَّقافـــة العلميَـّ
طريـــق عقـــد املؤمترات 
ـــة  الـعـلـمـيَـّ والــنَّــــدوات 
وتقديم االستشـارات  يف 
للقطاعني  الكيمياء  مجال 
والـخــــاّص. الـحـكـومــــّي 
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١. إعداد وطباعة دليل قسم الكيمياء.

مت إعـــداد وطباعـــة دليـــل قســـم الكيميـــاء كخطـــوة يف ســـبيل توضيـــح كافـــة اإلجـــراءات واملعلومات اليت 
حيتاجهـــا الطـــاب وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس وزائرو القســـم والذي اشـــتمل على رؤية ورســـالة القســـم، 
وأعـــداد أعضـــاء هيئـــة التدريـــس، واخلطط الدراســـية ملرحليت البكالوريـــوس والدراســـات العليا، ونبذة 
عن برنامج التدريب الصيفي، ومعلومات ختتص حبقوق وواجبات الطالب وإجراءات التســـجيل. ومت 
اتاحـــة الدليـــل إلكترونيـــا على موقع القســـم، ليســـهل على الطاب وزائري موقع القســـم االطاع على 
املعلومـــات املوجـــودة فيـــه واالســـتفادة منها. وقد مت تشـــكيل جلنة إلعداد الدليل برئاســـة ســـعادة رئيس 
القســـم الدكتـــور إمساعيـــل إبراهيـــم الثقفـــي وعضويـــة كا مـــن وكيلـــة رئيس القســـم الدكتـــورة هتاين 

حممـــد باوزيـــر واألســـتاذ الدكتـــور عبـــداهلل خضـــر و الدكتورة هـــدى الغمري و األســـتاذة رجاء نقلي. 
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2. اعتامد برامج الدراسات العليا.

تم اعتامد تحديث برامج الدراسات العليا وذلك بإستحداث ثالث برامج كالتايل:

مـــــج  بـــــرنـــــــــا
الــــدكـــتـــــــوراة 
)بـالــمـــقــررات 

والـرســــــالــة(

برنامج مــاجـستري 
فـــي الـكـيـمـيـاء 
)بـــالــمــقـررات 

والــــرســـــالة(

بـرنــامج ماجستري 
فـــي الـكـيـمـيـاء 
)بـالــمــقـــررات 

والـمــشــــــروع 

) لــبـــحــثــــي ا

3 2 1
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ــاد  االعــتـمـ

األكادميــي 

الــدولــــي
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قسم الكيمياء يحصل عى االعتامد األكادميي الدويل 

من هيئة االعتامد األملاين

حصـــل قســـم لكيميـــاء بكليـــة العلـــوم التطبيقيـــة جبامعـــة أم القـــرى يف 22 يوليو 2019م، علـــى االعتماد 
األكادميـــي الـــدويل األملاين:

)ASIN – Accreditation for the degree programme “ Chemistry” Bachelor of Science in  

Chemistry( )Male and Female Campus

لربنامـــج الكيميـــاء: مقـــر العابديـــة )طـــاب(، مقـــر الزاهـــر )طالبات(، وذلـــك بعد إمتام القســـم لكافة 
متطلبـــات تطبيـــق نظـــم ومعايـــر اجلودة واالعتماد األكادميي، واســـتيفائها لكافة شـــروط اجلودة اليت 

.)ASIN( وضعتهـــا هيئة االعتمـــاد األملاين
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قسم الكيمياء يحصل عى االعتامد األكادميي الدويل قسم الكيمياء يحصل عى االعتامد األكادميي الدويل 

2019

قسم الكيمياء يحصل عى االعتامد األكادميي الدويل 

17



قسم الكيمياء18

Department of Chemistry

نجاح القسم للعام الجامعّي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

٣. إجراء االختبارات اإللكرتونية ملادة الكيمياء العامة )عميل(.

مت تنظيـــم جمموعـــة مـــن االختبـــارات اإللكترونيـــة لطـــاب كليـــة العلـــوم التطبيقيـــة بقســـم الكيميـــاء، 
يومي األحد واالثنني 9 - 10 شـــعبان 1440هـ، املوافق 14 - 15 أبريل 2019م. ومشلت هذه االختبارات 
)٣0( شـــعبة حتتـــوي علـــى عـــدد )٣٨0( طالًبـــا ملقـــرر الكيميـــاء العامـــة )عملـــي(، مت توزيعهـــم علـــى )٣( 
، بالتعـــاون مـــع عمـــادة التعلـــم اإللكتـــروين و التعليـــم عـــن بعـــد وكلية احلاســـب اآليل ونظـــم املعلومات.

وقـــد أجريـــت اإلختبـــارات يف ظـــروف متميـــزة وتركت انطباًعـــا جيًدا لدى اجلميع مـــن طاب و أعضاء 
هيئـــة التدريـــس بكليـــة العلـــوم التطبيقية، حبضور ســـعادة رئيس قســـم الكيمياء الدكتـــور إمساعيل بن 
إبراهيم الثقفي الذي أشـــرف على ســـر اإلختبار، وتوجه بالشـــكر إىل قيادة عمادة التعلم اإللكتروين 
والتعليـــم عـــن بعـــد لتوفرهـــا مجيع متطلبـــات إعداد االختبـــار اإللكتروين من بنيـــة حتتية ودعم فين 

وجـــودة اإلتصـــال وبرامـــج تدريبية على مهـــارات اإلختبار اإللكتروين.
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٤. استكامل التجهيزات املعملية.

مت هتيئـــة املختـــربات باســـتقبال دفعـــة كبـــرة من األجهزة واألدوات اجلديدة للقســـم يف شـــطر الطاب 
والطالبـــات علـــى حـــد ســـواء وجتهيـــز معمـــل البتـــرول بشـــطري القســـم بكافـــة األجهـــزة احلديثـــة اليت 
تســـتخدم يف كافـــاة التحاليـــل البتروليـــة حـــىت أصبـــح معمـــل البترول بشـــطري القســـم معما قياســـيا 

جلميـــع القياســـات البترولية. 
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5. اإلنتهاء من العروض التقدميية لجميع املقررات الدراسية.

مت االنتهـــاء مـــن العمـــل علـــى حتويـــل املقـــررات إىل نســـخ إلكترونيـــة، والعمـــل على توحيد تدريســـها يف 
شـــطري القســـم بالعابديـــة والزاهر. 
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6.شارك القسم يف اجراء االختبارات التحريرية لوظائف فني 

مخترب لعدد 2٠٠٠ متقدم ومتقدمة تقريبا.

ضمـــن اإلعـــان الوظيفـــي الـــذي مت علـــى مســـتوى اجلامعة عرب موقع املســـابقة الوظيفيـــة على موقع 
اجلامعـــة شـــارك قســـم الكيميـــاء يف إعـــداد أســـئلة االختبـــارات التحريريـــة واملقابـــات الشـــخصية لعدد 
2000 متقـــدم ومتقدمـــة تقريًبـــا وذلـــك بتشـــكيل جلـــان خمتصة ومت ترشـــيح األجدر بناء علـــى النتائج.   



قسم الكيمياء22

Department of Chemistry

نجاح القسم للعام الجامعّي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

7. ترقية 7 من أعضاء هيئة التدريس إىل درجة أستاذ مشارك 

مت اعتمـــاد ترقيـــة ســـبعة أعضـــاء إىل درجـــة أســـتاذ مشـــارك يف ختصصـــات الكيميـــاء املختلفـــة املدرجـــة 
أمسائهـــم يف البيـــان التـــايل:

الكيمـيـــاء الفيزيائية   د. حاتم محمد الـطـــس 

ــاء التحليليــة   الكيمـيـ د. مـــحــمـــد قــاســـم 

ــاء العضويــة  الكيمـيـ د. نزار عمر الجـيـالنــــي 

ــاء التحليليــة   الكيمـيـ د. ريــم كـمـال شــــــاه 

ــاء العضويــة الكيمـيـ د. غادة صالح مـــصــارط 

الكيمـيـــاء الفيزيائية   د. تهاين محمد بـاوزيـر 

الكيمـيـــاء الفيزيائية   د. بدرية عيل الجحديل 

.١

.2

.٣

.٤

.5

.6

.7
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ــم  ــن قسـ ــن مـ ــرم الباحثـ ــة يكـ ــر الجامعـ ــايل مديـ 8. معـ

ـــى  ـــام 2٠١8م ع ـــالت ISI للع ـــًرا يف مج ـــى ن ـــاء األع الكيمي

ــة. ــتوى الجامعـ مسـ

كـــرم معـــايل مديـــر جامعـــة أم القـــرى األســـتاذ الدكتـــور عبـــدا هلل بـــن عمـــر بافيـــل كًا مـــن ســـعادة 
األســـتاذ الدكتور متويل عبداهلل الســـيد، وســـعادة األســـتاذ الدكتور صاحل عبدا ملجيد، وســـعادة الدكتور 
إمساعيـــل إبراهيـــم الثقفـــي وســـعادة األســـتاذ الدكتـــور ثريـــا فرغلـــي، ضمـــن الباحثني األعلى نشـــًرًاايف 
جمـــات isi للعـــام 201٨ م، يف حفـــل جائـــزة الكليات املســـجلة يف املحركات البحثيـــة الذي نظمته عمادة 
البحـــث العلمـــي، املنعقـــد يوم األربعاء 2٦ /٨ / 1440هـ، بقاعة امللك عبدالعزيز املســـاندة )1( بالعابدية.
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٩. باحثـــات مـــن قســـم الكيميـــاء يتصـــدرن إحصائيـــة اإلنتـــاج 

البحثـــي للباحثـــات الســـعوديات بجامعـــة أم القـــرى

تصـــدر اإلنتـــاج البحثـــي املنشـــور لســـعادة الدكتـــورة هتـــاين حممـــد باوزيـــر، والدكتـــورة هنـــادي كتوعـــة، 
والدكتـــورة غـــرام حممـــد، والدكتـــورة بدريـــة اجلحـــديل، والدكتـــورة غادة مصـــارط؛ قائمـــة إحصائيات 
اإلنتـــاج البحثـــي املنشـــور للباحثـــات الســـعوديات جبامعـــة أم القـــرى، حبســـب إحصائيـــة عمـــادة البحـــث 
العلمـــي، الـــيت مت اســـتعراضها ضمـــن فعاليـــات ملتقـــى )التوازن األمثـــل ملجتمع أفضـــل(، الذي نظمته 
وكالـــة اجلامعـــة لشـــؤون الطالبـــات، مـــع جلنة شـــؤون األســـرة يف إمـــارة مكـــة املكرمة، تزامنا مـــع اليوم 

العاملـــي للمـــرأة، املنعقـــد يـــوم اخلميـــس 1٣ /٨ /1440 بقاعـــة اجلوهـــرة.
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ــاين يف  ــز الثـ ــدن املركـ ــاء يحصـ ــم الكيميـ ــات قسـ ١٠. طالبـ

ــرج ــاريع التخـ ــابقة مشـ مسـ

حصول طالبات مقرر مشـــروع التخرج على جائزة املركز الثاين كأفضل بوســـتر مشـــروع خترج، نظر 
مشـــاركتهن مبشروع خترج بعنوان:

(Improving the properties of the silk and cotton fibers toward high performance 

application of Kisswa Al-ka’aba by using silver nanoparticles).

مت هذا حتت إشـــراف ســـعادة الدكتورة هتاين حممد باوزير أســـتاذ الكيمياء الفيزيائية املشـــارك، وذلك 
ضمـــن مشـــاركة طـــاب وطالبـــات قســـم الكيميـــاء بكليـــة العلوم التطبيقيـــة يف احلفل اخلتامي ملشـــاريع 

التخـــرج مبعهد اإلبداع وريـــادة األعمال.
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نجاح القسم للعام الجامعّي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

١١. قســـم الكيميـــاء يشـــارك يف املؤمتـــر الســـعودي الثـــاين 

لعلـــم الســـموم الرسيـــري.

شـــارك قســـم الكيمياء يف املؤمتر الســـعودي الثاين لعلم الســـموم الســـريري الذي اســـتضافه مستشـــفى 
الـــوالدة واألطفـــال مبكـــة املكرمـــة بالتعـــاون مع جامعة أم القرى - كلية الطب قســـم األدوية والســـموم، 
خـــال الفتـــرة مـــن يـــوم الثاثاء املوافـــق 2٨-٦-1440هـ وحـــىت ٣0-٦-1440هـ، برعاية ســـعادة مدير عام 
الشـــؤون الصحيـــة مبنطقـــة مكـــة املكرمـــة الدكتـــور وائـــل بـــن محـــزة مطـــر. وتضمنت مشـــاركة قســـم 
الكيميـــاء ركًنـــا توعوًيـــا باألخطار والســـموم املوجـــودة يف املحيط البيئي كاملوجودة يف املبيدات احلشـــرية 
الكيمائيـــة والتدخـــني والباســـتك وبعـــض األواين املرتلية، واحللول البديلة. وقد مثَّل القســـم يف هذه 

املشـــاركة، عـــدد مـــن أعضـــاء هيئة التدريـــس وفنيات املخترب وطالبات القســـم.
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نجاح القسم للعام الجامعّي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

١2. حصـــول األســـتاذة غديـــر عاشـــور عـــى امليداليـــة الذهبيـــة 

نظـــر ابتكارهـــا .

حصلـــت األســـتاذة غديرعاشـــور مـــن جامعـــة أم القـــرى املحاضـــر بقســـم الكيميـــاء، على ميداليـــة ذهبية 
نظر ابتكارها، واليت شـــاركت به يف معرض Kide, 201٨ بتايوان، خال الفترة من 7 - 9 ديســـمرب 

201٨م، حتـــت إشـــراف مؤسســـة HIUF، وحصوهلـــا علـــى ذهبية أخرى من دولة إندونيســـيا.
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نجاح القسم للعام الجامعّي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

ــة  ــا يف مجلـ ــا علميًـ ــر بحثًـ ــيش تنـ ــورة آالء منـ ١٣. الدكتـ

 )Nature Nanotechnology( مرموقـــة  عامليـــة 

نشـــرت الدكتـــورة آالء مهـــدي منشـــي، أســـتاذ الكيمياء الفيزيائية املســـاعد بقســـم الكيميـــاء، حبثا علميا 
يف املجلـــة العلميـــة العامليـــة املرموقة )Nature Nanotechnology(، وتناولت دراســـة الباحثة 
إمكانيـــة اســـتخدام قضبـــان الذهـــب املتناهيـــة يف الصغـــر )النانـــو( بعـــد هندســـة ســـطحها بارتباطهـــا 
بالثايـــول لتنتـــج ) Au-Thio(، واســـتخدمت املـــادة املحضـــرة يف التطبيقـــات داخـــل اخلايـــا بنقـــل 

العقاقـــر واجلينـــات بـــدون أي تاثـــر ســـليب أو ســـام علـــى اخلايا. 



الـجـزء األول 

الـنـشــــاط 

األكـادميي 

والبحثــــي

29
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أوال: أعضاء هيئة التدريس بالقسم

إحصائيه منسويب القسم من أعضاء هيئة تدريس وموظفني

أوال: أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

١. اإلحصائية العامَّة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

عب املختلفة: 2. توزيع أعضاء هيئةُّ التدريس ومعاونيهم عى الشَّ

الشطرالشعبة

معيد سعوديمحارض سعوديأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

املجموع

متعاقدسعوديمتعاقدسعوديمتعاقدسعودي

 عى

 رأس

العمل

مبتعث

 عى

 رأس

العمل

مبتعث

العضوية
13121210العابدية

11151121316الزاهر

 غري
العضوية

11226العابدية

111418الزاهر

التحليلية
12418العابدية

14121211الزاهر

الفيزيائية
3331111316العابدية

138121420الزاهر

5101172754661495املجموع

العابدية

العابدية

العابدية

العابدية

الــعـــضـــويــــة

الـتـحــلــيــلــيــة

غـيـر الـعـضــويـة

الـفــيــزيـائــيــة

الـزاهــر

الـزاهــر

الـزاهــر

الـزاهــر

17

11

8

20

10

8

6

16
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ثانيا: اإلدارين والفنين

إداري

إنــــــاثذكـــــور

فني
6

فنية
10

1
إدارية

2

املجموع
12

املجموع
7

31 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

إنــــــاثذكـــــور املجموع املجموع

31 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ
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ثانيا: النشاط البحثي

Total Publications 

in 2018

Total 
Publications 

in 2018

ــــة جبامعــــة أم القـرى،ّ   ــــة العلــــوم الّتطبيقِيّ يعتبــــرَ ّ قســــم الكيميــــاء مــــن األقسام اهلامة واحليوية بكلَيّ
والتــــي يقــــع على كاهله ختريــــج الكفــــاءات األكادميية املدربّة، إضافــــة إلــــى تطويـر اخلدمــــات العلميـةِ ّ 
ـة، والقيـام بالعديد من األحبـاث التطبيقية التـي تسـهم إلـى حـد كبيـر يف ختريج دفعات مدربة  والتقنَيّ
تساهم يف تقدمي أفضـل اخلدمات ملكة املكرمـة وزوارهـا مبـا يضمَ ّ القسـم مـن كفـاءات أكادمييـة عاليـة. 

وال غـــرو أن البحـــث العلمـــي هـــو قاطـــرة التقـــدم ولذلـــك فـــإن رؤيـــة اململكـــة 20٣0 أولـــت هـــذا املجـــال 
اهتمامـــا كبـــرا وانطاقـــا مـــن هـــذا اإلهتمام واإلحســـاس باملســـؤولية امللقـــاة على عاتق قســـم الكيمياء 
فان العمل الدؤوب هو شـــعار القســـم وما زال قســـم الكيمياء حيتل املرتبة األوىل يف النشـــر العلمي كما 
وكيفـــا يف اجلامعـــة اعتمـــادا علـــى اإلحصائيات املوثقة وتبعا للمواقع العلمية املعترف هبا. مت نشـــر جل 
هـــذه األحبـــاث يف جمـــات ذات معامـــل تأثـــر مرتفـــع. وكما هو مرفق فإن نســـبة األحبـــاث يف املجاالت 
العلميـــة مـــن الفئـــة األوىل يف تزايـــد وذلـــك يبني التوجه العام يف القســـم الذي يســـعى حثيثا إىل مزيد 
مـــن التقـــدم يف ضـــوء مـــا حيوطـــه مـــن اهتمـــام مـــن إدارة اجلامعـــة والكليـــة بتذليـــل كافـــة العقبات من 

خـــال توفـــر األجهـــزة العلميـــة والتمويل البحثـــي والبيئة املناســـبة للبحث العلمي. 

Classifications of the published paper according the ISI and Non-ISI in 2018.

Non-ISI TotalISI

ISI
Non-ISI

67

96%
4%

3 70
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Year JIF

Non-ISI 6 14 29 11 3 63

0 - 1.0 10 11 11 19 15 66

1.01 - 2.0 22 19 22 22 23 108

> 2.0 16 14 31 40 29 130

Patents 4 5 6 2 - 17

books 1 1 1 3 1 7

Total 59 64 100 97 71 391

Classifications of the published paper according the journal impact factors in 2018.

Comparsion between the published scientific papers, patents and books in the 

period from 2014 - 2018.

( 0 – 0.5 )
ISI

Total

( > 0.5 – 1 )
ISI

Patents

( > 1 – 2  )
ISI

Books

( > 2 )
ISI

Non-ISI

8

71

7

0

23

1

29

3

2014 2015 2016 2017 2018 Total
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ثالثًا: الدراسات العليا

رابًعا: املحارضات العلمية

إحصائية طالب الدراسات العليا بالقسم

طالبات 
فيزيائيات

طالبات 
فيزيائيات

طالب
فيزيائية

طالبات
عضوية

دكتوراةماجستر

35

56

طالبة
11

طالب
8

الفصل الدرايس األول 8 - 2 - ١٤٤٠هـ:

اسم املحارض: د.حسني حسن العيسى 

أستاذ الكيمياء التحليلية املساعد بقسم الكيمياء
عنوان املحارضه:

الخاليا الشمسية اإلكزايتونية 
«Excitonic Solar Cells»

اللقاء الثاين 2٠ - 7 - ١٤٤٠هـ:

اسم املحارض: أ.د.متويل عبداهلل السيد 

أستاذ الكيمياء الفيزيائية بقسم الكيمياء
عنوان املحارضه:

Corrosion inhibition of some metals»
and alloys in aqueous solution



الــجـــــــزء 

الـثــانــــي 

الـنـشــــاط 

التدريـسـي

35
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األنشطة التدريسية والطالبية

قدم القســـم يف شـــطر الطاب )1٣9( مقررا وموزعا على ) 1٨٨ شـــعبة نظري +  17٨ شـــعبة عملي + 
٣9 شـــعبة للمشـــاريع او التدريـــب( وىف شـــطر الطالبـــات )٨٦( مقـــررا موزعـــا علـــى ) 2٦7 شـــعبة نظري 
+ 175  شـــعبة عملـــي + ٦1 شـــعبة للمشـــاريع او التدريـــب(  وذلـــك علـــى مـــدار العـــام األكادميـــي الســـابق 
)الفصـــل األول ٣91 - الفصـــل الثـــاين ٣92 - الفصـــل الصيفـــي ٣9٣( تبعـــا للخطة الدراســـية كالتايل:

إحصائية باملقررات الدراسية بالقسم للعام 1439-1440هـ 

الطـــالب  أعـداد 

ملـسـجـلـيـــن  ا

للعام  بالقـسم 

 الـــدراســــــي

1439 - 1440هـ

60

116

39

151

83

423

128

757

80

13

81

6

820
 الفصل
األول

 الفصل
األول

 عدد
املقررات

 الطالب
املستجدين

 عدد
املقررات

 الطالبات
املستجدات

 شعب
النظري

 الطالب
املسجلني

 شعب
النظري

 الطالبات
املسجالت

 شعب
العميل

املنسحبني
من الشعب

 شعب
العميل

املنسحبات
من الشعب

 شعب
املشاريع-

التدريب

 شعب
املشاريع-

التدريب

52

1

32

2

79

386

126

750

80

37

88

46

1318
 الفصل
الثاين

 الفصل
الثاين

27

0

15

0

26

213

13

323

18

0

6

0

1823
 الفصل

الصيفي

 الفصل
الصيفي

الزاهر )الطالبات(

الطالبات

العابدية )الطالب(

الطالب

116116
شطر العابدية  

151151
شطر الزاهر  

267
11801136536طالبا وطالبة 

تم قبولهم يف العام 
األكادميي السابق 

 الفصل 
الدرايس األول 

 الفصل 
الدرايس الثاين 

 الفصل 
الدرايس الصيفي 

بلغ إجاميل أعداد الطلبة املسجلن يف هذه املقررات 
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مقرر الكيمياء العامة املقدم لطالب السنة التحضرية الفصل االول

نتائج واحصائية التقديرات ملقرر الكيمياء العامة للسنة التحضريية 1439-1440هـ

56

83

82

99

33

35

608

562

94

60

44

91

99

46

72

101

61

21

67

26

3

4

159

111

ــالب  طـــ

ــات طالب

4 - 48021200

+ب

+ب

الحارضين االختبار ب

ب

+أ

+أ

+ج

+ج

أ

أ

ج

ج

ح

ح

+د

+د

مح

مح

د

د

هـ

هـ

Grade letter

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
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10613.7%21D+

11674.6%26D
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0000Incomplete
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قسم الكيمياء38

Department of Chemistry

مقرر الكيمياء العامة املقدم للربامج األخرى )طالب العلوم والهندسة وعلوم الحاسب(

إحصائية التقديرات يف الفصل الدرايس األول 1439 - 1440هـ

مقرر الكيمياء العامة املقدم ضمن السنة املنهجية

إحصائية التقديرات يف الفصل الدرايس األول 1439-1440هـ

مقرر الكيمياء العامة املقدم ضمن السنة املنهجية 

احصائية التقديرات يف الفصل الدرايس الثاين 1439-1440هـ
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39 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

 احصائية التقديرات للمقررات التخصصية 

يف الفصل الدرايس األول 1439-1440هـ

 احصائية التقديرات للمقررات التخصصية غر الكيمياء العامة 

يف الفصل الدرايس الثاين 1439-1440هـ

 احصائية التقديرات للمقررات التخصصية غر الكيمياء العامة 

يف الفصل الصيفي 1439 - 1440هـ
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قسم الكيمياء40

Department of Chemistry

إحصائية للمقررات التخصصية بالقسم

إحصائية للمقررات التخصصية بالقسم
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 إحصائية بعض املقررات التخصصية بالقسم 

)الفصل األول(
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14758171101175881456315497226154Pass
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قسم الكيمياء42

Department of Chemistry

General Chemistry )1(

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

0.4%14.3%10A+

1.7%46.4%15A

1.3%39.5%22B+

2.5%613.8%32B

5.9%1416.8%39C+

7.2%1716.8%39C
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31.8%7515%35D
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43 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

General Chemistry )2(

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

007.8%14A+

1%111.7%21A

9%920.7%37B+

15%158.9%16B

19%197.3%13C+

28%2811.2%20C

14%1410%18D+
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قسم الكيمياء44

Department of Chemistry

Thermodynamics

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

2.7%21.2%2A+

6.7%55.5%9A

12.2%912.3%20B+

21.6%1611.7%19B

10.8%816.1%26C+

8.1%613%21C

9.5%79.9%16D+

13.5%1019.8%32D

14.9%1110.5%17F

1.3%11.2%2Denied

100%74100%162ln Progress
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45 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

Chemistry of Aliphatic Compounds

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

1.9%200A+

6.8%71.7%3A

7.8%81.7%3B+

7.8%89.4%17B

9.7%109.4%17C+

11.7%1221.7%39C

8.7%920%36D+

31%3233.3%60D

14.6%152.8%5F

3.9%41.1%2Denied

100%103100%180ln Progress
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قسم الكيمياء46

Department of Chemistry

Volumetric and Gravimetric Analysis

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

3.7%43.9%7A+

3.7%412.8%23A

3.7%49.4%17B+

9.3%1015.6%28B

7.5%811.7%21C+

13%1413.3%24C

9.3%1012.8%23D+

44%4715.6%28D

5.6%65%9F

4.7%51.1%2Denied

100%107100%180ln Progress

0%00%0Incomplete
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47 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

Chemistry of Transition Metals

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

34.5%2017.1%26A+

39.6%2316.4%25A
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 إحصائية بعض املقررات التخصصية بالقسم 

) الفصل الثاين (
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49 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

General Chemistry )1(

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

0%02.8%11A+

1.4%47%27A

2.5%710.1%39B+

3.9%1112.9%50B

5%1412.9%50C+

10%2815.5%60C

13.8%3919.1%74D+
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قسم الكيمياء50

Department of Chemistry

Chemistry of aromatic compounds

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

1.98%20.6%1A+

3.96%42.8%5A

2.97%34%7B+

7.9%86.8%12B

9.9%109.1%16C+

10.9%1116.6%29C

8.9%916.6%29D+

32.7%3336%63D

17.8%187.4%13F

0%00%0Denied

100%101100%175ln Progress
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17.8%187.4%13Fail

0%00%0Withdrawn

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

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

D
en

ie
d

ln
 P

ro
gr

es
s

In
co

m
pl

et
e

Pa
ss Fa
il



51 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

Chemistry of the main group elements

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

0%00%0A+

0%01.9%3A

1%10.6%1B+

1%17%11B
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19.2%1914.1%22D+

43.4%4331.4%49D
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قسم الكيمياء52

Department of Chemistry

Electrochemistry

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

4.1%31.6%3A+

4.1%36.5%12A

9.6%715.2%28B+

10.9%813.6%25B

12.3%914.7%27C+

9.6%715.2%28C

17.8%1314.1%26D+

21.9%1613.6%25D
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53 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

Organic Analytical Chemistry

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

9.4%99.4%15A+

13.5%1314.5%23A

8.3%815.1%24B+

9.4%912.6%20B

6.2%617%27C+

15.6%156.3%10C

11.5%118.2%13D+

15.6%1511.3%18D

10.4%105.7%9F
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قسم الكيمياء54

Department of Chemistry

Chemical Kinetics

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

0%05.8%8A+

4.8%38.8%12A

6.5%413.9%19B+

8%513.9%19B
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 إحصائية بعض املقررات التخصصية بالقسم  

)الفصل الثاين(
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General Chemistry )1(

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

0%046.5%20A+

2.7%116.3%7A

0%07%3B+

13.5%54.6%2B

13.5%59.3%4C+

16.2%67%3C

24.3%94.6%2D+

21.6%82.3%1D

8.1%32.3%1F

0%00%0Denied

100%37100%43ln Progress

0%00%0Incomplete

91.9%3497.6%42Pass

8.1%32.3%1Fail

0%00%0Withdrawn
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١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

Organic Spectroscopy

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

0%00%0A+

0%00%0A

0%025%1B+

0%00%0B

14.3%125%1C+

0%050%2C

14.3%10%0D+

71.4%50%0D

0%00%0F

0%00%0Denied

100%7100%4ln Progress

0%00%0Incomplete

100%7100%4Pass

0%00%0Fail

0%00%0Withdrawn
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قسم الكيمياء58

Department of Chemistry

Polymer Chemistry

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

25%10%0A+

25%133.3%1A

25%133.3%1B+

0%00%0B

0%00%0C+

0%00%0C

0%00%0D+

25%133.3%1D

0%00%0F

0%00%0Denied

100%4100%3ln Progress

0%00%0Incomplete

100%4100%3Pass

0%00%0Fail

0%00%0Withdrawn
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١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

Surface Chemistry

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

15.4%45.5%1A+

30.8%822.2%4A

7.7%222.2%4B+

7.7%227.8%5B

15.4%45.5%1C+

15.4%411.1%2C

0%05.5%1D+

0%00%0D

7.7%20%0F

0%00%0Denied

100%26100%18ln Progress

7.7%20%0Incomplete

92.3%24100%18Pass

7.7%20%0Fail

0%00%0Withdrawn
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قسم الكيمياء60

Department of Chemistry

Nano chemistry

)Male Section()Female Section(
Letter Grade Student 

Percentage
Number of 

Students
Student 

Percentage
Number of 

Students

0%012.5%1A+

0%012.5%1A

14.3%10%0B+

0%00%0B

0%012.5%1C+

28.6%212.5%1C

42.8%325%2D+

14.3%125%2D

0%00%0F

0%00%0Denied

100%7100%8ln Progress

0%00%0Incomplete

100%7100%8Pass

0%00%0Fail
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الــجـــــــزء 

الـثــالـــــث 

التـدريــــب 

لصيفــــي ا
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قسم الكيمياء

Department of Chemistry

الجزء الثالث

التدريب الصيفي

نبذة عن التدريب الصيفي بقسم الكيمياء

ــي؛ ألنــه  ــه األكادمي ــن أركان برنامج ــيًا م ــا أساس ــم الكيميــاء ركًن ــب العمــيل يف قس ــل التدري ميث
ينبــع مــن رســالتي الجامعــة والكليــة وأهدافهــا العامــة التــي تســتهدف الجــودة العليــا يف إطــار 
ــع  ــات املجتم ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــة واملعرفي ــة والعلمي ــرية التعليمي ــر املس ــعي لتطوي الس
ــة  ــم واملعرف ــب العل ــيل لجوان ــع العم ــات الواق ــن معطي ــتمدة م ــة مس ــورة عملي ــة بص ذات الصل
املختلفــة، وإتاحــة الفــرص للطلبــة باإلندمــاج والتعــرف عــى طبيعــة ســوق العمــل أثنــاء الدراســة 
األكادمييــة النظريــة، إذ يتيــح التدريــب العمــيل للطلبــة اكتســاب مهــارات عمليــة مهمــة يف مجــاالت 
ــارات  ــداع ومه ــارة اإلب ــل وإث ــم العم ــزام بقي ــى اإللت ــتمل ع ــة تش ــة املختلف ــم الكيميائي تخصصاته
العمــل الكيميــايئ ضمــن فريــق العمــل، وتكــون هــذه املهــارات مبنزلــة خــرات مبّكــرة للدخــول يف 

ــا عــى أربــاب العمــل ومديريــه. مياديــن العمــل املختلفــة بصــورة ال تكلــف عبئً
عــى ضــوء ذلــك وحرصــا مــن قســم الكيميــاء بكليــة العلــوم التطبيقيــة بجامعــة أم القــرى عــى 
ــم  ــتوى تأهيله ــع مس ــاهم يف رف ــي تس ــة الت ــرة التطبيقي ــن الخ ــري م ــدر الوف ــه الق ــاء طالب إعط
العمــيل وربطهــم ببيئــة العمــل الفعليــة وفهــم الــدور الــذي ســوف يقومــون بــه بعــد تخرجهــم، 
ــيق  ــا بالتنس ــا خاص ــه برنامج ــد ل ــي وأع ــب الصيف ــج التدري ــريا برنام ــا كب ــم اهتام ــد أوىل القس فق
ــب  ــد الطال ــن تزوي ــة تتضم ــب منظم ــة تدري ــن خط ــك ضم ــة وذل ــل املختلف ــات العم ــة قطاع ــع كاف م

ــات. ــة املخرج ــان ايجابي ــة لض ــادات املالمئ ــات واإلرش بالتوجيه
ويعتــر التدريــب الصيفــي جــزء أســايس مــن متطلبــات التخــرج يجــب عــى الطالــب أن يجتــازه بنجــاح 
حيــث أن مــدة التدريــب ١٨٠ ســاعة تتيــح للطالــب الفرصــة لتنميــة املعــارف واملهــارات التطبيقيــة، كا 
تتيــح للطالــب الربــط بــني الدراســة النظريــة والواقــع العمــيل، وهــذا بــدوره يســاعد الطالــب عــى 

تقبــل طبيعــة العمــل والتكيــف معهــا وتنميــة مهــارات اإلتصــال 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
ــم،  ــب طلبته ــى تدري ــاإلرشاف ع ــني ب ــية املكلف ــة التدريس ــاء الهيئ ــم وأعض ــني القس ــيق ب بالتنس
وكذلــك بــني الطلبــة الذيــن يســعون للحصــول عــى فــرص التدريــب لــدى الجهــات املوفــرة لفــرص 
التدريــب، لتســفر هــذه العمليــات التنســيقية عــن إلحــاق الطلبــة بأماكــن ســوق العمــل مبكــرا وذلــك 
تحــت إرشاف املــرف األكادميــي عــى عمليــة التدريــب واملــرف امليــداين الخــاص بالجهــة 
املدربــة، واللذيــن يراقبــان أكادمييًــا وميدانيًــا جديــة هــذه العمليــة وجدواهــا وانتظامهــا. وتســعى 
اللجنــة إىل تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف التــي ميكــن مــن خاللهــا تعزيــز ودعــم األهــداف 

ــات. ــة للكلي ــة واألكادميي التعليمي
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

أهداف التدريب الصيفي:

ميكن إيجاز أهداف التدريب الصيفي فيا ييل:

توطيد وتوثيق العالقة بني الجامعة والركات واملؤسسات الخاصة 

والحكومية.

والجهات  القسم  بني  بالتنسيق  للتدريب  املناسبة  الفرص  توفري 

املوفرة لفرص التدريب داخل اململكة.

توجيه الطالب نحو مجاالت العمل املناسبة بعد التخرج.

وورش  ومحارضات  معارض  تنظيم  خالل  من  التدريبية  الفرص  إيجاد 

حيث  والخاصة،  الحكومية  واملؤسسات  الركات  مع  بالتعاون  عمل 

تقام هذه املعارض بشكل دوري.

تزويد الطلبة باملعلومات الخاصة بالتدريب والتوظيف من خالل عقد 

اللقاءات التعريفية والتوجيهية للطلبة.

الــركــات  وعــنــاويــن  بــأســاء  بيانات  قــاعــدة  ــداد  إعـ عــى  العمل 

يف  للتعاون  االستعداد  لديها  التي  اململكة  داخل  واملؤسسات 

توفري الفرص التدريبية، و ان يزود القسم بتلك القامئة و ببيان كمي 

عن مدى استعدادهم لتدريب الطلبة.

تنفيذ الزيارات امليدانية املتواصلة للركات واملؤسسات املختلفة.

املراجعة الدورية للجهات املوفرة لفرص التدريب وتقييم قدراتها 

ومؤهالتها للتدريب بعد نهاية كل مدة تدريبية بالتنسيق مع الكليات 

وتحديد الجهات غري الصالحة للتدريب.

لديه  ملن  القسم  يف  الداخيل  التدريب  فرص  توفري  عى  العمل 

الرغبة من الطلبة.

رسالة التدريب الصيفي:  

املهارات  تطوير  عى  الرتكيز  يف  للطالب  الصيفي  التدريب  رسالة  تتمثل 
التطبيقية لدى خريجي القسم من خالل بناء عالقات قوية بني القسم وطالبه 
يضمن  مبا  أخرى  جهة  من  الخارجية  التدريب  وجهات  القسم  وبني  جهة،  من 

االنخراط الرسيع للخريجني يف سوق العمل. 
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قسم الكيمياء

Department of Chemistry

 الجهات املشاركة يف التدريب الصيفي للعام ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ

طالب التدريب مقسمن عى جهات التدريب 

يف القطاع الحكومي و الخاص كالتايل:

طالبات التدريب مقسمن عى جهات التدريب 

يف القطاع الحكومي و الخاص كالتايل:
عــدد طالبــات التدريــب 

196طالبــة 

ــة  ــ ــئ ــ ــي ــ ه

املــســاحــة 

الجيولوجية

ــز الــســمــوم  ــرك م

ــاء  ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ والـ

بـمنطقة  الرعية 

ــة ــرم ــك ــة امل ــك م

االدلـــــــــــــــة 

ــيـــة  ــائـ ــنـ ــجـ الـ

مبـكـة الـمكرمة

اَفات  مختـبـر 

ــة  ــ ــح ــ ــص ــ ال

الـــعـــامـــة

ــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ الـ

ــة  ــودي ــع ــس ال

لــلــجــيــالتــن 

ــكــبــســوالت وال

مـيـاه  رشكـة 

املكرمة  مكة 

)صــــــفــــــا(

ــو  ــ ــك ــ ارام

السعودية

ــد  ــب رشكـــــــة ع

ــم  ــاش ــه ه ــلـ الـ

لـــلـــمـــعـــدات و 

الغازات الصناعية

ــة  ــ ــحـ ــ صـ

ــة ــئ ــي ــب ال

18
ــدرب ــت م

8
ــدرب ــت م

14
ــدرب ــت م

2
ــدرب ــت م 10

ــدرب ــت 12م
ــدرب ــت 3م

ــدرب ــت 2م
ــدرب ــت م

2
ــدرب ــت م

الـــــــركـــــــة 

الـــعـــربـــيـــة 

للمستـحـضـرات 

الــــدوائــــيــــة

الـــــركـــــة 

الــوطــنــيــة 

لــلــصــنــاعــات 

ــة ــي ــذائ ــغ ال

رشكـــــــة 

ــام ــوس ف

مـــــــركـــــــز 

ــة  ــ ــاي ــ ــرع ــ ال

الـــصـــحـــيـــة 

ــع ــالـــرائـ بـ

مــســتــشــفــى

الـــــــنـــــــور 

ــيص ــص ــخ ــت ال

ــز الــســمــوم  ــرك م

ــاء  ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ والـ

بـمنطقة  الرعية 

ــة ــرم ــك ــة امل ــك م

مـــــــــركـــــــــز 

مـــــــــكـــــــــة 

ــي ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ

الــــــطــــــب 

ــي ــ ــراقـ ــ الـ

ــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ الـ

ــة  ــودي ــع ــس ال

لــلــجــيــالتــن 

ــكــبــســوالت وال

مـتش  مصنـع 

ــاه  ــي ــم ـــ ــل ل

الـــصـــحـــيـــة

نـــخـــبـــة 

ــداوي ــت ال

ــع  ــنـ ــصـ مـ

ــور ــ ــنـ ــ الـ

مـسـتـشفى 

الـــــــــوالدة

ــة  ــ ــحـ ــ صـ

ــة ــئ ــي ــب ال

6
متدربــة 24

متدربــة
5

متدربــة

23
متدربــة

1
متدربــة

19
متدربــة

41
متدربــة

2
متدربــة 5

18متدربــة
28متدربــة

10متدربــة
متدربــة

10
متدربــة

4
متدربــة
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الــجـــــــزء 

الــرابــــــع 

قـــــــرارات 

وتوصيـــات 
مـجـلـس القـسـم

للعـــام الجامعي 

هــــ  ١٤٤٠  –  ١٤٣٩
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الجزء الرابع

قــرارات وتوصيات مجلس القســم للعام الجامعــي ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ

يتكوَّن املجلس من 61 عضًوا، وهو مجموع أعضاء هيئة التَّدريس بالقسم

 وهم عى النَّحو التَّايل:

أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

131929
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

أ.د. خالد سليامن خرو. 1

أ. د. متويل عبد الله محمد . 2

أ. د. شيخة سعود عاشور . 3

أ. د. صالح عبد املجيد أحمد . 4

أ.د. محمد إسامعيل محمد عواد. 5

أ.د. عبدالله محمد خرض . 6

أ.د. محمد ربيع شعبان جنيدي . 7

أ.د. نشوة محمود املتويل . 8

أ.د. عمرعبدالله الهزازي . 9

أ.د. باسم حسن أصغر . 10

أ.د. عبد الرحمن صالح الدين خرض . 11

أ.د. ثريا عبد الرحيم فرغيل. 12

أ.د. إسحاق عبدالله زعفراين. 13

د. فهد عبد الكريم تركستاين. 1

د. عمرو لطفي حفني. 2

د. نعيمة حامد ياركندى. 3

د. رفعت السيد إبراهيم. 4

د. أحمد فوزي سعد سيد. 5

د. جابر حمد الفاهمي. 6

د. فواز بن احمد سعد . 7

د. إسامعيل بن إبراهيم الثقفي. 8

د. هبة عبد الهادي بسيوين . 9

د. أمينة محسن البنيان. 10

د. هدى أبو الفتوح الغمري . 11

د. عصام الدين مصطفى . 12

د. ريم كامل شاه. 13

د. حاتم محمد الطس. 14

د. غادة صالح مصارط. 15

د. تهاين محمد باوزير. 16

د. بدرية عيل الجحديل. 17

د. نزار عمر القاسمي. 18

د. محمد أحمد قاسم. 19

األساتذة

األساتذة املشاركني
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د. عيشة يوسف الداوود. 1

د. خديجة مصطفى تكروين . 2

د. حصة فهد الريف. 3

د. رشا نزار فاليل. 4

د. زكية ضيف الله املالح. 5

د. إيناس حسن الجهني. 6

د. فاتن عبد املحسن الجفري. 7

د. هنادي أحمد كتوعه. 8

د. أحمد محمد الدفراوي. 9

د. مروة جالل الغلبان. 10

د. ليى سعيد املزروعي. 11

د. رشا الدمردايش املكاوي. 12

د. معتز بن هاشم مراد . 13

د. غرام ابراهيم محمد . 14

د. رزان بنت محمد سناري. 15

د. احمد بن محمد حميد. 16

د. عى بن عبده صيقل. 17

د. أمرة محمد الصليمي . 18

       د. حسن بن حسن العيىس. 19

د. رامي بن جميل عبيد. 20

       د. معتوقه محمد ابو النجا . 21

د. ابرار احمد بايزيد . 22

د. منال أبو بكر خوج. 23

د. علياء عبد العزيز ألفي. 24

       د. أحمد محمد الحريب. 25

د. منى عبد املعطى الحسنى. 26

       د. االء بنت مهدى منىش. 27

د. فاطمة محمد الخطيب. 28

د. أفراح محمد الدورسى. 29

األساتذة املساعدين
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

وبانتهــاء العــام األكادميــّي 1440 / 1439هـــ كان عــدد االجتامعــات قــد وصــل إىل 25 اجتامًعــا

ــة  ــة بأغلبيَّ ــو 7٩ توصي ــم ه ــا القس ــي اتَّخذه ــات الت ــدد التَّوصي وكان ع

يــيل: مــا  نــة  متضمِّ التَّوصيــات  جــاءت  املجلــس،  أعضــاء  جميــع 

نسبة الحضور 

نــــــســــــبــــــة

االعتذار و  الغياب 

نــــــســــــبــــــة 

الـتـفـرغ الـعلمي

نــــــســــــبــــــة 

التكليف واالنتداب

نــــــســــــبــــــة

الـــــحـــــضـــــور

 83% 15%

التميز  مكافأة  رصف 

الــعــلــمــي ألعــضــاء 

وعـضـوات بالـقـسم

24
تـــوصـــيـــة

ــرات  ــؤمت ــور م ــض ح

ألعــــضــــاء هــيــئــة 

التدريـس بالـقـسـم

4
تـــوصـــيـــة

توصـيـات العـتـمـاد لـجنة 

ماجستر  رسالة  مناقشة 

وتسجيل رسائل ماجستر

3
تـــوصـــيـــة

دراسية  بعثة  متديد 

من  لــلــمــبــتــعــثــن 

قــسـم الـكـيـمـيـاء

13
تـــوصـــيـــة

ــن  ــن عـــــــدد م ــيـ ــعـ تـ

الـمـسـاعدين  االسـتـاذة 

ــن  ــس ــح ــد وت ــيـ ــعـ ومـ

بالقسم معيدة  ــع  وض

6
تـــوصـــيـــة

توصيات ابتعاث وتغير 

جـامـعـة للمـبتـعـثـن 

ــة ــث ــع وانـــــهـــــاء ب

5
تـــوصـــيـــة

اعتامد ترقية ألعضاء 

وعــضــوات هــيـئـة 

الـتـدريـس بالـقسم

6
تـــوصـــيـــة

اعتامد تشكيل اللجان 

ومناقشة  بالـقسـم 

تـقـارير تـلـك الـلجان

4
تـــوصـــيـــة

تعاقد  لـتـمـديد  توصـيـات 

والعمل  عـلـمـي  وتـفـرغ 

ــاء  ــار ألعــض ــش ــت ــس ــم ك

ــوات بــالــقــســم ــ ــض ــ وع

4
تـــوصـــيـــة

اعـــتـــامد نـتـيـجـــة 

رســائل  مناقشــات 

ــم ــتر بالقس ماجس

6
تـــوصـــيـــة

توصـيـات العـتامد برنامج 

املــاجــســتــر ومــعــادلــة 

ــدراســيــة  ــررات ال املـــقـ

ــة ــق ــاب ــس ــط ال ــط ــخ ــال ب

3
تـــوصـــيـــة

قـــــــــــبـــــــــــول 

أعـــــــذار الـــطـــالب 

والــــطــــالــــبــــات

1
تـــوصـــيـــة

1%1%
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الجزء الخامس

الهيكل التنظيمي واللجان الفاعلة بالقسم

رئيس القسم

مقر الطالبات )الزاهر(مقر الطالب )العابدية(

اللجان

الدراسات العليا

البحث العلمي

وكيلة رئيس القسم

العالقات واملسؤولية 
االجتاعية

التدريب الطاليب 
ومشاريع التخرج

ضان الجودة 
واالعتاد األكادميي

التعيينات والتعاقدات 
والتفرغ العلمي

التدريب الداخيل وتنمية 
القدرات وشؤون الطالب

املخترات

الجداول واالرشاد األكادميي
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

اللجان األكادميية بالقسم وانجازاتها

اللجنة )١( 

لجنة املناهج وطرق التدريس

األعضاء 

ا.د. عبدالله محمد خرض )منسق شعبة الغر العضوية(. 1

وكيلة رئيس القسم بالزاهر. 2

د. عصام الدين فرغيل )منسق شعبة العضوية(. 3

د. احمد فوزي سعد )منسق شعبة الفيزيائية(. 4

د. حسن حسن العيىس )منسق شعبة التحليلية(. 5

ا.د. نشوة محمود املتويل )نائبة منسق شعبة الغر العضوية(. 6

ا.د. ثريا عبدالرحيم فرغيل )نائبة منسق شعبة العضوية(. 7

د. رشا إبراهيم فاليل )نائبة منسق شعبة الفيزيائية(. 8

د. غرام إبراهيم محمد )نائبة منسق شعبة التحليلية(. 9

رئيًسا

أميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا
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مهام اللجنة

انجازات اللجنة

متابعــة تحويــل مقــررات الخطــة الجديــدة اىل 

مقــررات االلكرتونيــة موحــدة وجاهــزة لجميــع 

اعضــاء هيئــة التدريــس.

االمتحانــات  أســئلة  ضوابــط  اللجنــة  تحــدد 

بهــا. لاللتــزام 

النهائيــة  االختبــارات  توحيــد  ســر  متابعــة 

والعــروض التقدمييــة للمقــررات مــع منســقي 

املقــررات.

تحديــد ما يلــزم العملية التدريســية مــن مراجع 

وكتــب علميــة وتحديد قامئــة االلكرتونيــة بذلك 

لطلبهــا مــن مكتبــة امللك عبــد الله.

تجميــع منــاذج األســئلة واإلجابــات النموذجيــة 

ــارات النهائية. لالختب

متابعــة األعــال وتنفيــذ االجــراءات واعــداد النــاذج الالزمــة العتــاد برنامــج املاجســتري . 1

ــك  ــم. وذل ــتحدثة بالقس ــج مس ــائية كرام ــرتة املس ــوع( يف الف ــاء )املدف يف الكيمي

ــا بالجامعــة  ــة عــادة الدراســات العلي ــه قبــول الرنامــج مــن وكال حتــى تــم بفضــل الل

بعــد أن أشــاد بــه جميــع املحكمــني، واجــراء التعديــالت التــي أوىص بهــا املحكمــني. 

التنســيق ومتابعــة ســري توحيــد االختبــارات النهائيــة والعــروض التقدمييــة للمقــررات . 2

ــم  ــه ت ــل الل ــاين. وبفض ــيني األول والث ــني الدراس ــررات يف الفصل ــقي املق ــع منس م

توحيــد املقــررات واالختبــارات النهائيــة لجميــع مقــررات الخطــة 37 خــالل الفصلــني 

ــدرايس 1439-1440 هــــــ. ــام ال ــن االع ــاين م ــيني األول والث الدراس

تحديــد مــا يلــزم العمليــة التدريســية من مراجــع وكتــب علمية وتحديــد قامئــة الكرتونية . 3

بذلــك وارســالها اىل عادة شــؤون املكتبــات بالجامعة.
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

ــررات . 4 ــة ملق ــب العملي ــة والكت ــة االلكرتوني ــروض التقدميي ــداد الع ــن اع ــاء م ــم االنته ت

املســتوي الســابع مــن الخطــة 37 هـــــ لرنامــج الكيميــاء وهــي:

مقررات املستوى السابع  )خطة الكيمياء(

الشعبةأسم املقرر  )رقم املقرر(م

الكيمياء العضويةكيمياء النواتج الطبيعية  )4024571-2(1

الكيمياء العضويةكيمياء البرتول والبرتوكياويات  )4024572-3(2

الكيمياء غري العضويةميكانيكا التفاعالت واألطياف  )4024573-2(3

الكيمياء غري العضويةالكيمياء العضوية الفلزية )4024575-2(4

الكيمياء الفيزيائيةكيمياء املحاليل ونظرية حركة الغازات )4024576-2(5

الكيمياء الفيزيائيةاطياف جزيئية )4024577-2(6

الكيمياء التحليليةكيمياء البيئة )4024574-2(7

ــررات . 5 ــة ملق ــب العملي ــة والكت ــة االلكرتوني ــروض التقدميي ــداد الع ــن اع ــاء م ــم االنته ت

ــاء الصناعيــة وهــي: املســتوي الســابع مــن الخطــة 37 هـــــ لرنامــج الكيمي

مقررات املستوى السابع  )خطة الكيمياء الصناعية(

الشعبةأسم املقرر  )رقم املقرر(م

الكيمياء العضويةكيمياء االصباغ و االلياف )4024771-3(1

الكيمياء العضويةكيمياء العطور ومستحرضات التجميل )4024772-1(2

الكيمياء العضويةصناعات برتوكياوية )4024776-2(3

الكيمياء غري العضويةكيمياء الصناعات الغري عضوية )4024774-2(4

الكيمياء الفيزيائيةالحفز و تطبيقاته الصناعية )4024777-3(5

الكيمياء الفيزيائيةكيمياء التأكل و الطالء )4024778-2(6

الكيمياء التحليليةكيمياء معالجة املياه )4024773-1(7

الكيمياء التحليليةتحاليل صناعية و جودة نوعية )2-4024775(8
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ــررات . 6 ــة ملق ــب العملي ــة والكت ــة االلكرتوني ــروض التقدميي ــداد الع ــن اع ــاء م ــم االنته ت

املســتوي الثامــن مــن الخطــة 37 هـــــ  لرنامــج الكيميــاء وهــي:

مقررات املستوى الثامن  )خطة الكيمياء(

الشعبةأسم املقرر  )رقم املقرر(م

الكيمياء غري العضويةكيمياء الحالة الصلبة )4024582-2(1

الكيمياء العضويةموضوعات خاصة يف الكيمياء العضوية )4024583-2(2

الكيمياء الفيزيائيةكيمياء النانو )4024584-2(3

الكيمياء الفيزيائيةكيمياء مصادر الطاقة )4024585-2(4

الكيمياء التحليليةالكيمياء الجنائية )4024586-2(5

الكيمياء العضويةكيمياء البوليمرات )4024581-3(6

ــررات . 7 ــة ملق ــب العملي ــة والكت ــة االلكرتوني ــروض التقدميي ــداد الع ــن اع ــاء م ــم االنته ت

ــاء الصناعيــة وهــي: املســتوي الثامــن مــن الخطــة 37 هـــــ  لرنامــج الكيمي

مقررات املستوى السابع  )خطة الكيمياء الصناعية(

الشعبةأسم املقرر  )رقم املقرر(م

الكيمياء العضويةكيمياء الصناعات الغذائية )4024781-2(1

الكيمياء العضويةالكيمياء العالجية )4024785-2(2

الكيمياء غري العضويةكيمياء االسمنت ومواد البناء )4024784-2(3

الكيمياء العضويةكيمياء املنظفات الصناعية واملبيدات الحرية )4024782-2(4

الكيمياء الفيزيائيةكيمياء النانو )4024584-2(5

الكيمياء التحليليةكيمياء البيئة )4024574-2(6
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

اللجنة )2( 

لجنة إدارة ضامن الجودة واالعتامد األكادميي والتطوير 

األعضاء 

ا.د. محمد ربيع شعبان. 1

وكيلة رئيس القسم بالزاهر. 2

ا.د. عبدالله محمد خرض. 3

ا.د. محمد اسامعيل عواد. 4

ا.د. عبد الرحمن صالح الدين خرض. 5

د. أحمد فوزي سعد. 6

د. عصام الدين فرغيل. 7

د. احمد محمد الدفراوي. 8

د. محمد احمد قاسم. 9

د. عمرو لطفي صابر. 10

ا. د. نشوى محمود املتويل . 11

ا. د. ثريا عبدالرحيم فرغيل. 12

د. هبة عبد الهادي بسيوين . 13

د. هدى أبو الفتوح الغمري. 14

د. مروة جالل الغلبان . 15

رئيًسا

اميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا
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األعضاء 

د. رشا الدمردايش مكاوي. 16

د. منى عبداملعطي الحسني. 17

ا. ماجد عايش الدعدي. 18

ا. نجالء عويض الكبكبي. 19

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

مهام اللجنة

االعتامد  أعامل  بجميع  تختص 

مهام  وتقسيم  األكادميي 

من  املنبثقة  األخرى  اللجان 

لجان الجودة.

إعداد التقرير الذايت للربنامج 

الخاص بالكيمياء.

االسرتاتيجية  الخطط  إعــداد 

لتطوير القسم.

السنوي  الــتــقــريــر  ــداد  ــ اع

للقسم. 

عى  بالعمل  اللجنة  تقوم 

ــات  ــامع ــت ــق كـــل االج ــي ــوث ت

واالعتامد  بالجودة  الخاصة 

االكادميي بربنامج الكيمياء.

التقارير عن املقررات  مراجعة 

والربنامج و االستبيانات للطلبة 

والعاملن بالربنامج عن عمليات 

ضامن الجودة واستخدام نتائج 

ذلك يف اسرتاتيجيات التخطيط 

للتطوير.

انجازات اللجنة

قامــت اللجنــة بتنفيــذ جميــع مــا أوكل اليهــا مــن اعــال ضــان الجــودة لرنامــج الكيميــاء . 1

خــالل االعــام األكادميــي فيــا يخــص تقاريــر وتوصيف للمقــررات وتقريــر الرنامــج للعام 

املايض.

قامــت اللجنــة بتلبيــة جميــع املتطلبــات املتعلقــة بأعــال االعتــاد املؤســي للجامعــة . 2

وبإشــادة مــن وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة بأســبقية قســم الكيميــاء يف 

الوفــاء بجميــع مــا طلــب منــه يف جميــع املراحــل حيــث تصــدر القســم جميــع اإلحصــاءات 

وبنســبة 100%

ــة . 3 ــة األملاني ــن الهيئ ــدويل م ــاد ال ــة باالعت ــام الخاص ــع امله ــاء جمي ــة بإنه ــت اللجن قام

لالعتــاد فيــا يخــص األدلــة والوثائــق املطلــوب باإلضافــة إىل االنتهــاء مــن عمــل منــوذج 

شــهادة التخــرج.
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اللجنة )3( 

لجنة الدراسات العليا

األعضاء 

ا.د. صالح عبد املجيد احمد. 1

د. عصام الدين فرغيل. 2

ا.د. متويل عبد الله محمد . 3

ا.د. باسم حسن أصغر . 4

ا.د شيخة سعود سعيد عاشور. 5

رئيًسا

أميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

مهام اللجنة

وتوزيــع  العليــا  الدراســات  خطــة  متابعــة 

املرفــن.  عــى  الطــالب 

وضــع آليــة مناقشــة الرســائل العلميــة داخــل 

القســم. 

ــات  ــات الدراس ــالب و طالب ــول لط ــراءات القب إج

العليــا.

ــة  ــد التنظيمي ــر القواع ــة لتطوي ــة دوري مراجع

ــم. ــا بالقس ــات العلي ــة للدراس الداخلي

ملرحلــة  الشــامل  االختبــار  إجــراء  متابعــة 

الدكتــوراه.

إنجازات اللجنة

 قامــت اللجنــة بالتوصيــة واملشــاركة مــع لجنــة املناهــج يف إعــداد . 1

امللفــات والرفــع إىل الجهــات املختصــة العتــاد برنامج املاجســتري يف 

ــوع. ــج مدف ــي( كرنام ــروع البحث ــية وامل ــررات الدراس ــاء )باملق الكيمي

 اعتاد برنامج الدكتوراة يف الكيمياء هذا العام. . 2

 املســاعدة يف توفــري بعــض األجهزة العلميــة والزجاجيــات والتجهيزات . 3

املختلفــة ملســاعدة طالبــات الدراســات العليــا - كيمياء فيزيائيــة للعمل 

بصفــة دامئــة يف مبنــى املختــرات البحثية لكليــة العلــوم التطبيقية.

 قامت اللجنة بإصدار إذن طباعة و تكوين لجنة لطالبة الدكتوراة.. 4

 قامــت اللجنــة بإحاطــة جميــع املرفــني عى الرســائل العلميــة برضورة . 5

إرســال تقاريــر ســري طــالب الدراســات العليــا يف نهاية كل فصــل درايس 

عــر البوابــة اإللكرتونية.

 قامت اللجنة بتذليل العقبات لطالبات الدراسات العليا. . 6
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مهام اللجنة

انجازات اللجنة

ــى . 1 ــم ع ــت للقس ــي وصل ــد الت ــني والتعاق ــات التعي ــع طلب ــص جمي ــة بفح ــت اللجن قام

وظائــف أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديني واملتعاقديــن واتخــاذ التوصيــات الالزمــة.

دراسة طلب عضو هيئة تدريس بالقسم للتفرغ العلمي.. 2

اللجنة )4( 

لجنة التعينات والتعاقدات والتفرغ العلمي

األعضاء 

رئيس القسم. 1

د. جابر حمد الفاهمي. 2

ا.د. باسم حسن اصغر. 3

د. معتز هاشم مراد . 4

د. حاتم محمد الطس . 5

د.احمد محمد حميد. 6

رئيًسا

اميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

0102
يخص  ما  كل  عن  مسؤولة  اللجنة 

القسم  يف  التعاقد  او  التعين 

التدريس  هيئة  اعضاء  وظائف  عى 

ــن. ــدي ــاق ــع ــت ــن وامل ــودي ــع ــس ال

ــاج  ــ ــ ــي ــ ــ ــت ــ ــ ــد اح ــ ــ ــديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ

الــــــــــــقــــــــــــســــــــــــم يف 

الــــــــتــــــــخــــــــصــــــــصــــــــات

املــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة.
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

مهام اللجنة

انجازات اللجنة

قامــت اللجنــة ممثلــة يف أعضائهــا بالقيــام بعدد مــن املحــارضات العلمية واملشــاركة . 1

يف العديــد مــن الفعاليــات داخــل وخــارج الجامعة.

وســيتم ابــراز جميــع منجــزات اللجنــة بالتفصيــل يف الجــزء الخــاص بخدمــة املجتمــع يف . 2

ــذا التقرير. ه

0203
 تعمل اللجنة عى ان يكون للقسم دور 

عى  اللجنة  تعمل  املجتمع.  يف  فعال 

ان يكون للقسم دور فعال يف املجتمع.

ــى املـــنـــاســـبـــات  ــ االشـــــــــــراف ع

ــة واالحــــتــــفــــاالت  ــ ــي ــ ــامع ــ ــت ــ االج

والــــــــــزيــــــــــارات بـــالـــقـــســـم.

اللجنة )5( 

لجنة املسئولية االجتامعية

األعضاء 

د. فهد عبد الكريم تركستاين. 1

د. علياء عبدالعزيز آلفي. 2

د. إيناس حسن الجهني. 3

د. حصة فهد الريف. 4

د. فاطمة محمد الخطيب. 5

ا. ماجد عايش الدعدي. 6

رئيًسا

اميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

 متتد مسئولية اللجنة ايضا ايل البيئة الداخلية 

البحث  وأنشطة  التدريس  أنشطة  يف  للجامعة 

العلمي، ويرتبط مبوظفي ومنسويب الجامعة، 

لدى  االجتامعية  املسؤولية  ثقافة  ــرس  وغ

املستدامة. التنمية  مبادئ  ــرس  وغ الطالب، 
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اللجنة )6( 

لجنة املختربات 

األعضاء 

ا.د.صالح عبد املجيد احمد. 1

د. رزان محمد سناري. 2

د. محمد احمد قاسم. 3

د. حسن حسن العييس. 4

د. رامي جميل عبيد. 5

أ. محمد مال أخوان. 6

أ. زيني عرفة زيني الشيخ  . 7

أ. رضوان عمر عبد املغيث. 8

د. عيشة يوسف الداود. 9

د. منى عبداملعطي الحسني . 10

د. أمرة محمد الصليمي. 11

أ. مها الكبكبي. 12

أ. رجاء نقيل. 13

رئيًسا

اميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا
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التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ

مهام اللجنة

متابعة تنظيم املعامل وتطويرها.

ــودة  ــزة املوج ــاءة األجه ــى كف ــوف ع  الوق

ــة  ــة العام ــة النظاف ــة حال ــل ومالحظ باملعام

ــل.  يف املعم

 اإلرشاف عــى تشــغيل األجهــزة العلميــة 

بالقســم

ــودة  ــة املوج ــزة العلمي ــة األجه ــة حال  متابع

ــم  ــات القس ــد احتياج ــا وتحدي ــدى كفاءته وم

مــن أدوات وكيامويــات وأجهــزة. 

 تحديــد االحتياجــات الالزمــة مــن كيامويــات 

وأجهــزة.  وزجاجيــات 

داخــل  التعليميــة  العمليــة  ســر  متابعــة   

املعامــل.

انجازات اللجنة

الــرد عــى التقاريــر الــواردة مــن هيئــه االعتــاد األكادميــي األملــاين ASSIN يف الجــزء . 1

الخــاص باملختــرات بشــطري القســم مــع التوثيق باملســتندات.

اللجنــة مجهــودا وفــريا مــن حيــث العمــل واملتابعــة يف الفــرتة مــا قبــل . 2 بذلــت 

زيــارة وفــد االعتــاد املؤســي للجامعــة وبالتنســيق مــع لجــان القســم األخــرى 

ــل  ــرت املعام ــى ظه ــارة حت ــة بالزي ــي املنوط ــرات ه ــت املخت ــث كان ــة حي ذات العالق

باملظهــر املــرف الــذي يليــق بقســم الكيميــاء. 

تــم التنســيق ووضــع خطــه زمنيــه مجدولــه ومحــدده للتدريــب عــى األجهــزة لســعادة . 3

أعضــاء عضــوات هيئــة التدريــس والفنيــني بالقســم وبالتنســيق مــع الــركات املــوردة 

ــود  ــي يع ــزة والت ــذه األجه ــى ه ــل ع ــة للعم ــة كافي ــى دراي ــع ع ــح الجمي ــى أصب حت

نفعهــا عــى الطــالب لرفــع كفاءتهــم وتحســني مســتواهم العلمــي والتقنــي. 

تــم وضــع خطــة مســتقبلية ومحــددة للنهــوض مبســتوى املختــرات مــن حيــث النظافــة . 4

وتوفــري أدوات الســالمة وإصــالح جميــع األعطــال مــن كهربــاء وســباكة وأرضيــات وجميــع 

تناظــر  الالزمــة حتــى أصبحــت جميــع املعامــل  الحاليــة والدوريــة  أعــال الصيانــة 

املعامــل عــى املســتوى العاملــي.
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تــم وضــع خطــة واضحــة ومحــددة لتنظيــم مواعيــد العمــل عــى أي جهــاز بحيــث تكــون . 5

األولويــة للطــالب والطالبــات يف املقــام االول عــى أن يقــوم أي عضــو هيئــة تدريــس 

ــن  ــع كال م ــيق م ــبق بالتنس ــاد مس ــز ميع ــاز( بحج ــى الجه ــل ع ــب يف العم ــن يرغ )مم

الفنــي وعضــو هيئــة التدريــس املســؤولني عــن الجهــاز.

تــم وضــع كتيــب متابعــة لــكل جهــاز بشــطري القســم يبــني مســتخدم الجهــاز وحالــة . 6

ــرض  ــث او بغ ــرض البح ــو بغ ــل ه ــتخدام ه ــوع االس ــتخدام ون ــل اإلس ــد وقب ــاز بع الجه

ــاليب. ــي والط ــاط التدري النش

تــم تجهيــز معمــل البــرتول بشــطري القســم بكافــة األجهــزة الحديثــة التــي تســتخدم . 7

ــال  ــم معم ــطري القس ــرتول بش ــل الب ــح معم ــى أصب ــة حت ــل البرتولي ــة التحالي يف كاف

قياســيا لجميــع القياســات البرتوليــة.

ــرات . 8 ــة املخت ــه تهيئ ــل الل ــم وبفض ــواء ت ــد س ــى ح ــات ع ــالب والطالب ــطر الط يف ش

واســتقبال دفعــة كبــرية مــن األجهــزة واألدوات الجديــدة للقســم وصــول عــدد 8 جهــاز 

كروماتوجــراف الغــاز 2 جهــاز طيــف األشــعة تحــت الحمــراء 4 أجهــزة طيف األشــعة فوق 

البنفســجية وجهــاز واحــد جهــاز الفصــل الكروماتوجــرايف الســائل ذو الكفــاءة العاليــة. 

Course Title

Allocated 

quan-

tity for 

female 

campus

Allocated 

quantity for 

male campus

Total QuantityEquipment ItemsNo.

Chemical Kinet-
ics, instrumental 

analysis, Spec-
troscopy and any 
related courses

4610FT-UV-Vis/NIR1

Chromatography, 
separation anal-

ysis and other 
related courses

448Auto-injector Gas 
chromatograph2

All analytical 
chemistry cours-
es, and Research 

Project

112
High performance 

liquid chromatogra-
phy HPLC

3
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Organic spectros-
copy, Inorganic 
chemistry and 
other related 

courses, Research 
Project

123
Fourier-transform 
infrared spectros-

copy )FTIR(
4

Electrochemistry, 
electroplating 

and other related 
physical chem-

istry courses, 
Research Project

112Potentiostat/Galva-
nostat5

For all courses101020Electric balances 
4-digit6

For all analyti-
cal and organic 

chemistry courses
5510Rotary evaporator7

For all needed 
chemistry courses5510Water distillation 

systems8

For all needed 
chemistry courses5510Ultrasonic baths9

For all needed 
chemistry courses224Crashed-ice makers10

General use in 
any course5510

Deep Freezer From 
-0 to -20°C Upright 
Ultra-Low Temper-

ature

11

Organic chemis-
try courses and 
research project

112Microwave-assisted 
synthesis12

General use in 
any course202040Hotplates with 

Magnetic Stirrer13

General use in 
any course252550Thermostatic water 

bath14

Analytical chem-
istry course and 

)3(- Research 
Project

101020PH meters15
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Instrumental 
analysis and re-
search project

5510Conductivity meter16

General use in 
any course202040Melting Point appa-

ratus17

Surface and ca-
talysis, Inorganic 

chemistry and 
Research project

5510Vacuum oven18

Petroleum chem-
istry and General 

chemistry 101
5050100Digital Viscometer19

Surface and ca-
talysis, Inorganic 

chemistry and 
Research project

5510Vacuum oven18

Catalysis and 
research project5510High temperature fur-

nace )up to 1000 o C(20

General use for 
all courses101020Water deionizer21

Analytical chem-
istry courses and 
research project

303060
Digital pipettes 
)100 µL, 1 mL, 1-5 

mL(, 10 each
22

Electrochemis-
try courses and 
research project 

Potentiostat

213Calorimeter23

Electrochemis-
try courses and 
research project

5510Digital voltameter24

Electrochemistry112
Electrochemical 

impedance spec-
troscopy

25

Electrochemistry 
and analytical 

instrumentation
5510Potentiometer26

For General use112Elemental Analyzer27
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Analytical chem-
istry, electro-

chemistry and 
research project

101020Ammeter, DC28

Analytical chem-
istry courses and 
research project

101020

Centrifuge 
)20000rpm(

3l size and 8 tubes, 
5L )12 tubes and 10 

L size )and 12 tubes, 
15L and 12 tubes( 

5each

29

Analytical and 
organic chemistry 
courses, research 

project

112

Preparative 
high-performance 
Liquid Chromatog-

raphy )HPLC(

30

Petroleum chem-
istry course112API Gravimeter31

Petroleum chem-
istry course5510Smoke point appa-

ratus32

Petroleum chem-
istry course448Pour point appara-

tus33
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اللجنة )7( 

لجنة البحث العلمي 

األعضاء 

ا.د. محمد اسامعيل عواد. 1

د. هنادي احمد كتوعة. 2

ا.د. خالد خرو. 3

ا.د. متويل عبدالله محمد. 4

د. نزار عمر القاسمي. 5

د. عيل عبده صيقل. 6

د. نعيمة حامد ياركندي. 7

د. غادة صالح مصارط. 8

د. ريم كامل شاه. 9

د. معتوقة محمد أبو النجا . 10

د. ابرار احمد بايزيد. 11

د. افراح الدورسي. 12

رئيًسا

اميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا
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مهام اللجنة

0102
الـقـيـام بإعـداد تـقـرير البحث 

للـقـسم. الـسنوي  العـلـمي 

ــات  ــ ــق ــ ــل ــ ــم ح ــ ــي ــ ــظ ــ ــن ــ ت

ــاش الــعــلــمــيــة. ــ ــق ــ ــن ــ ال

انجازات اللجنة

تنظيم لقاءين علميني. 1

ــن 	  ــني حس ــور حس ــعادة الدكت ــه س ــخ 1440/02/08 هـــ قدم ــي األول بتاري ــاء العلم اللق

ــوان : ــى بعن العي

Excitonic Solar Cells

اللقــاء العلمــي الثــاين بتاريــخ 1440/07/20 هـــ قدمه ســعادة األســتاذ الدكتــور متويل 	 

عبــد اللــه الســيد بعنــوان :

Corrosion inhibition of some metals and alloys in aqueous solutions

اعداد تقرير البحث العلمي السنوي للقسم يف الفرتة من 2018-2015 :. 2

التواصــل مــع أعضــاء و عضــوات هيئــة التدريــس بالقســم مبراســلتهم و حثهــم عــى 	 

تعبئــة النمــوذج الــذي تــم إعــداده مــن طــرف اللجنــة لكتابــة مــا تــم انجــازه مــن طــرف 

العضــو مــن ابحــاث علميــة و كتــب و اخرتاعــات خــالل الفــرتة مــن 2018-2015

ــة  ، 	  ــاء فيزيائي ــة ، كيمي ــاء عضوي ــاص )كيمي ــب اإلختص ــا حس ــاث و تصنيفه ــع األبح تجمي

ــة( ــري عضوي ــاء غ ــة و كيمي ــاء تحليلي كيمي
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اللجنة )8( 

لجنة التدريب الداخيل وتنمية القدرات والخريجن

األعضاء 

ا.د. عبد الرحمن خرض. 1

د. ليى سعيد املزروعي. 2

ا.د. إسحاق عبدالله زعفراين. 3

د. احمد محمد الدفراوى. 4

د. امينة محسن البنيان. 5

د. زكية ضيف الله مالح. 6

د. إيناس حسن الجهني. 7

د. رشا الدمردايش مكاوي. 8

د. مروة جالل الغلبان. 9

د. منال أبو بكر خوج. 10

د. االء مهدي منيش. 11

رئيًسا

اميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

د. مروة جالل الغلبان

د. منال أبو بكر خوج

د. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيش

د. مروة جالل الغلبان

د. منال أبو بكر خوج

د. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيش

د. مروة جالل الغلباند. مروة جالل الغلباند. مروة جالل الغلباند. مروة جالل الغلباند. مروة جالل الغلباند. مروة جالل الغلبان

د. منال أبو بكر خوجد. منال أبو بكر خوجد. منال أبو بكر خوجد. منال أبو بكر خوجد. منال أبو بكر خوجد. منال أبو بكر خوجد. منال أبو بكر خوجد. منال أبو بكر خوج

د. مروة جالل الغلباند. مروة جالل الغلباند. مروة جالل الغلباند. مروة جالل الغلبان

د. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيشد. االء مهدي منيش

د. منال أبو بكر خوجد. منال أبو بكر خوج

د. االء مهدي منيش
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بتنمية  ــاص  ــخ ال الــتــدريــب   

التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات 

الخطط  ــداد  ــ وإع ــالب  ــط وال

بالقسم  التدريبية  للربامج 

يف كل فصل

لجميع  بيانات  قاعدة  اعــداد 

الخريجن يف القسم.

تزويد القسم بأسامء الجهات 

املوفرة لفرص العمل لجميع 

الخريجن واالعالن عنها.

للفنن  تدريبية  دورات  إقامة 

والفنيات بالقسم.

متابعة الخريجن واعداد دليل 

للخريجن. 

انجازات اللجنة

تــم عمــل رابــط تســجيل لــكل الخريجــني والخريجــات مــن عامــني ســابقني وتــم التواصــل . 1

معهــم وحثهــم عــى التحديــث املســتمر لوســائل التواصــل بهــم )تســتهدف خريجــني 

و خريجــات القســم(.

البــدء بالتنســيق مــع الكليــة والجامعــة لعمــل ملتقــي الخريجــني والخريجــات والــذي . 2

ــة  ــف الخارجي ــات التوظي ــة جه ــاين و مخاطب ــل الث ــات الفص ــته يف إجتاع ــم مناقش ت

مــن القطــاع الحكومــي والخــاص مــن خــالل كليــة العلــوم التطبيقيــة مــع بدايــة الفصــل 

ــة. ــوم التطبيقي ــة العل ــم كلي ــون بإس ــى أن يك ــادم ع ــام الق ــدرايس االول للع ال
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الفئة املستهدفةمقدم الدورة عنوان الدورة التدريبية

ورشة عمل أساسيات مروع 
التخرج

سعادة األستاذ الدكتور أ. د. 
صالح عبداملجيد

تستهدف طالب و طالبات مشاريع  
التخرج

ورشة عمل / تطبيقات األيباد 
يف التعليم

األستاذة هند سعد معاذ
 تستهدف عضوات هيئة التدريس 

)عى يومني متتاليني(

الدكتورة رويدا بكرياإلسعافات األولية
تستهدف عضوات هيئة التدريس 

والفنيات و بعض الطالبات 
بالقسم

التعليم االلكرتوين )تحصيل 
طاليب اكرث(

الدكتور االسعد قاسم  
السمرياين

تستهدف طالب القسم

"مقدمة يف برنامج اإلكسيل"
سعادة الدكتور أحمد محمد 
الدفراوي األستاذ املساعد 

بقسم الكيمياء

تستهدف طالب مشاريع التخرج 
و الطالب املتوقع تخرجهم هذا 

العام

Zip Grade
سعادة الدكتورة رشا فاليل 

أستاذ الكيمياء الفيزيائية 
املساعد بالقسم

تستهدف عضوات هيئة التدريس 
بالقسم

 Preparation of laboratory
 solutions and Notes on

،"spectral analysis

سعادة الدكتور محمد قاسم 
األستاذ املساعد 

تستهدف الفنني والفنيات 
بالقسم )عى يومني و اشتملت 

عيل جزء نظري و اخر عميل(

استخدام أجهزة التحليل 
الطيفي"

سعادة الدكتور محمد قاسم 
أستاذ الكيمياء التحليلية 

املساعد بالقسم

تستهدف الطالب املتوقع 
تخرجهم هذا العام

"استخدام أجهزة التحليل 
الكروماتوغرايف"

سعادة الدكتور حسني 
العيى أستاذ الكيمياء 

التحليلية املساعد بالقسم

الطالب املتوقع تخرجهم
هذا العام
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اللجنة )9( 

لجنة التدريب الصيفي ومشاريع التخرج

األعضاء 

رئيس القسم . 1

وكيلة رئيس القسم بالزاهر. 2

د. احمد محمد الحريب. 3

د. بدرية عيل الجحديل. 4

د. فاتن عبداملحسن الجفري. 5

د. علياء عبدالعزيز آلفي. 6

ا. ماجد عايش الدعدي. 7

ا. نجالء عويض الكبكبي. 8

رئيًسا

اميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا
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توفــر الفــرص املناســبة للتدريــب بالتنســيق 

لفــرص  املوفــرة  والجهــات  القســم  بــن 

التدريــب داخــل اململكــة.

دعــوة الــركات واملؤسســات لزيــارة القســم 

وتنظيــم ورش عمــل ومحــارضات.

ــداين  ــي واملي ــب الصيف ــة التدري ــع خط وض

واالرشاف عــى مشــاريع التخــرج.       

القيام بالزيــارات امليدانيــة املتواصلة للركات 

املختلفة. واملؤسسات 

عقــد رشاكات للتدريــب مــع الجهــات الحكوميــة 

و الخاصــة. 

توجيــه الطالــب نحــو مجــاالت العمــل املناســبة 

ــد التخرج. بع

الجامعــة  بــن  العالقــة  وتوثيــق  توطيــد 

والــركات واملؤسســات الخاصــة والحكوميــة.

إيجــاد الفــرص التدريبيــة مــن خالل تنظيــم معارض 

الفــرص التدريبية للركات واملؤسســات.

انجازات اللجنة

تم تحديد أولويات اللجنة ووضع خطة زمنية ألعال اللجنة.. 1

تــم مناقشــة التغذيــة الراجعــة املقدمــة مــن جهــات التدريــب للعــام الــدرايس ١٤٣٨ – . 2

١٤٣٩ هـ.

تــم عمــل احصائيــة لعــدد الطالبــات الراغبــات يف التدريــب يف مدينتــي مكــة وجــدة مــع . 3

اخــذ التوقيــع بااللتــزام بالجهــة املختــارة وعــدم تغيريها

التأكــد مــن اجتيــاز الطالــب املســتحق للتدريــب مقــررات التخصــص يف املســتوى . 4

الســادس.

تــم تجهيــز وارســال خطابــات تســكني الطــالب والطالبــات لجهــات التدريــب التــي تــم اخــذ . 5

موافقتهــا للتدريــب موضــح فيهــا خطــة التدريــب تفصيــال.

إقامــة لقــاء تعريفــي بالتدريــب ومتطلباتــه لــرح ماهــي الفائــدة والغــرض الرئيــي . 6

مــن التدريــب.

ــب . 7 ــات و تجن ــد املعلوم ــث يف قواع ــي والبح ــر علم ــة تقري ــة كتاب ــة دورة » كيفي اقام

ــي. ــى املزروع ــا د/ لي ــة« قدمته ــة األدبي الرسق
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 جهات التدريب للعام الدرايس ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ

جهات التدريب

للطالباتللطالبم

الركة الوطنية للصناعات الغذائية مركز السموم 1
املحددة

مصنع املحاليل الطبية املحدودةمختر صحة البيئة2

رشكة فوسام املحدودةمختر أفات الصحة العامة3

مركز السموم والكيمياء الرعيةاألدلة الجنائية4

مركز نخبة للتداويأرامكو )جدة(5

مصنع much  للمياههيئة املساحة الجيولوجية  )جدة(6

مستشفى النوررشكة عبدالله هاشم للغازات )جدة(7

املصنع العريب للمنتجات رشكة مياه صفا )مكة(8
البالستيكية

مجمع الطب الراقيالركة السعودية للجالتني9
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اللجنة )10( 

لجنة الجدول واالرشاد األكادميي 

األعضاء 

رئيس القسم. 1

وكيلة القسم بالزاهر. 2

د. رفعت السيد إبراهيم. 3

د. محمد احمد قاسم. 4

ا.د. ثريا عبدالرحيم فرغيل. 5

د. هدى أبو الفتوح الغمري. 6

د. بدرية عيل الجحديل. 7

د. خديجة مصطفى تكروين. 8

د. رشا إبراهيم فاليل. 9

د. غرام إبراهيم محمد. 10

رئيًسا

اميًنا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا
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مهام اللجنة

01

03

02

04

اعداد وتنسيق جدول القسم يف كل 

فصل درايس.

 تتلقى جميع الشكاوى واالستفسارات 

من الطالب والطالبات النظر فيها قبل 

رفعها  لرئيس القسم.

تــوزيــع أعــضــاء هيئة  ــرف عــى   ت

ــاد  ــ اإلرش ــام  ــظ ن يف  ــس  ــدري ــت ال

األكادميي 

اعداد خـطـابـات الـتـوصـيـة للـطـالب 

الخريجن.

انجازات اللجنة

وضع خطة لإلرشاد للعام الدرايس ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ. 1

مناقشة التغذية الراجعة عن ارشاد الفصل الدرايس األول والثاين.. 2

.تم استحداث منوذج تقرير ارشاد أكادميي لكل مرشدة.. 3

ربط الطالبات باملرشدات االكادمييات الكرتونيا. 4

تم اعتاد التعديالت املقرتحة عى املكتب االرشادي.. 5
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وحدات املكتب االرشادي

رئيس املكتب االرشادي

وحدة تعديل الجداول:

وحدة تنسيق املواد العامة:

1. مرشدون و مرشدات دفعة 36                                     2. مرشدون و مرشدات دفعة  37
3. مرشدون و مرشدات دفعة 38                                    4. مرشدون و مرشدات دفعة 39

مهام الوحدة:

متابعــة املطويــات والنــرات واإلعالنــات اإلرشــادية مــع الجهــة املســؤولة يف . 1
عــادة القبــول والتســجيل وابــالغ الطالبــات بهــا.

متابعــة تســجيل الطــالب وجداولهــم الدراســية يف مــدة التســجيل املقــررة لــكل . 2
فصــل.

توجيــه الطــالب املتوقــع تخرجهــم بتعبئــة النمــوذج الخــاص بطلــب الحصــول عــى . 3
الوثيقــة والتأكــد مــن ســالمة بياناتهــم مــن خــالل الخدمــة الذاتيــة للطالــب عــى 

املوقــع.

مهام الوحدة:

متابعــة حــذف وتعديــل واضافــة املــواد العامــة )القــران – الثقافــة – االحيــاء . 1
ــع  ــيق م ــاء( بالتنس ــرية- الفيزي ــات – الس ــة – الرياضي ــة العربي ــزي – اللغ – االنجلي

االقســام االخــرى.

وحدة املعادالت:

مهام الوحدة:

االرشاف عــى تعبئــة منــاذج املعــادالت للطالبــات املحــوالت وارســالها اىل جهــات . 1
االختصاص.

متابعة سري املعامالت. . 2
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خطة االرشاد للعام الدرايس 

١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ

د. غرام محمد  

د. فاطمة الخطيب + ا. أمل كعيك

د. ايناس الجهني + ا. هند املاليك

د. ابرار بايزيد+ د. رشا مكاوي

د. ليى املزروعي + ا. هوازن العتيبي

د. غرام محمد + د. علياء آلفي

د. هبة عبدالهادي

د. مروة الغلبان

ا. د. ثريا فرغيل

د. هدى الغمري

ا. مها الكبكبي

ا. رجاء نقيل

املرشدات

منسقات القسم 

اعداد الجدول الدرايس

مدخالت االوراكل

منسقة املكتب االرشادي

السنة االوىل

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

املحوالت

منسقة املواد العامة

منسقة املواد العامة 

اعداد الجداول الدراسية

اعداد الجداول الدراسية

ادخال الجدول/ االرشاد

االرشاد

الدفعات

املهام

املهام

املهام
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الجزء السادس

خدمة الجامعة واملجتمع

يعمــل قســم الكيميــاء علــى التوجيــه واإلشــراف علــى تقــدمي خدمــات علميــة تســهم يف تنميــة املجتمــع واجلامعــة وحتويلــه 
إىل جمتمــع معــريف كأن تقــدم برامــج ميدانيــة تطبيقيــة هتتــم بنشــر الوعــي الكيميائــي يف خمتلــف القضايــا الــيت حتتاجهــا 
فئــات املجتمــع مــن أبــاء وأمهــات ومزارعــني ومهنيــني وموظفــني وقــد اشــترك أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم يف أعمــال 
جلــان خمتلفــة علــى مســتوى الكليــة واجلامعــة وكانــت هلــم إســهامات يف أنشــطة املجتمــع املختلفــة والــدورات التدريبيــة الــيت 

تنظمهــا الكليــة للمــدارس واملعاهــد البحثيــة واملؤسســات املختلفــة بالدولــة وفيمــا يلــي أهــم هــذه األعمــال:

المشــاركة فــي تحكيــم األبحــاث الُمقدمــة مــن مــدارس الطالبــات 
المتوســطة والثانويــة للموهوبــات والُمشــاركة فــي برنامــج 

ــوم(. ــي للعل ــرض اإلفتراضــي الدول ــي )المع ــوب( الدول )جل

برنامج )جلوب( الدويل )املعرض االفرتايض الدويل للعلوم( الفعالية

العدد: 1

بإدارة التعليم في مكة المكرمة

د. تهاني باوزير 
د. فاطمة الخطيب  

د. علياء عبدالعزيز ألفي

املكان

املشاركن

أركان مختلفــة للتعريــف بماهيــة الكيميــاء فــي جوانــب . 	
مختلفــة مــن جوانــب الحيــاة العامــة. فشــملت األركان ركــن 
بالتعريــف بالكيميــاء الجنائيــة وماهيــة عالقــة الكيميــاء فــي 
ــارب البســيطة  ــض التج ــة، بع ــة الجنائي ــن األدل الكشــف ع
ــا مــن التجــارب  ــال وغيره ــات مث ــي الكشــف عــن البصم ف

ــة. ــة البســيطة والممتع الكيميائي

ــعادة . 	 ــا س ــا ألقاه ــي حياتن ــاء ف ــوان الكيمي محاضــرة بعن
ــم تركســتاني  بمشــاركة إدارة  ــد الكري ــور فهــد عب الدكت

ــة ــم مك ــي بتعلي النشــاط الطالب

فعالية األســبوع العريب للكيمياء تحت شــعار كلــك كيمياء 2 الفعالية

الساحة الخارجية لمعامل الكيمياء

 مدارس فقيه النموذجية ومدرسة بكة الثانوية

د. هنــادي كتوعــة، د.مــروة الغلبــان، 
نقلــي  رجــاء  أ.  و  ألفــي  عليــاء  د. 

ومجموعــة مــن طالبــات القســم

سعادة الدكتور: 
فهد عبدالكريم تركستاني

املكان

املكان

املشاركن

املشاركن

العدد: 1
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المشــاركة فــي الهاكثــون بتقديــم فكــرة إبداعيــة تخــدم المجــال 
الطبــي لتكــون ُمنتــج يُحقــق مــن خاللهــا أهــداف رؤيــة 030	 
ــق  ــاز الفري ــث ف ــتدامة. حي ــة مس ــة اقتصادي ــى بيئ ــول إل للوص
بالمركــز األول وتــم ترشــيحه ليُدعــم البحــث مــن عمــادة البحــث 

العلمــي ومــن حاضنــة أعمــال بإشــراف وادي مكــة للتقنيــة.

هاكثون مكة الطبي البحثي األول الفعالية

العدد: 1

الغرفة التجارية بمكة المكرمة

 د. علياء عبدالعزيز ألفي
إضافة إلى أعضاء الفريق المشارك 

من الكليات الطبية

املكان

املشاركن

ــل  ــات ومشــرفات مؤسســة كاف ــن طالب ــد م ــتقبال وف ــى باس تعن
ــات  ــة متطلب ــف بماهي ــارة التعري ــملت الزي ــام وش ــة األيت لرعاي
األمــن والســالمة الواجــب اتخاذهــا فــي معامــل الكيميــاء وبعــض 
األركان الكيميائيــة البســيطة للتعريــف بتجــارب كيميائية بســيطة 

مرتبطــة بحياتنــا اليوميــة.

فعالية رواء وعطاء الفعالية

العدد: 1

معامل قسم الكيمياء

د. مروة الغلبان، د. فاطمة الخطيب، 
د. علياء ألفي، أ. رجاء نقلي 
ومجموعة من طالبات القسم

املكان

املشاركن

المــدارس  طالبــات  مــن  عــدد  باســتقبال  المشــاركة  تمــت 
االبتدائيــة، المتوســطة والثانويــة مــن مختلــف المــدارس، إضافة 
ــرض االفتراضــي  ــي المع ــدارس المشــاركة ف ــى اســتقبال الم إل
الدولــي للعلــوم. وكانــت الزيــارة تتضمــن تزويــد الطالبــات بأهــم 
ــد  ــراء العدي ــي إج ــت ف ــا تمثل ــي بدوره ــة والت ــارات العملي المه

ــة. ــة الممتع ــارب المعملي ــن التج م

استقبال الزيارات املدرسية و الطالبات املوهوبات  الفعالية

العدد: 1

معامل قسم الكيمياء

د. مروة الغلبان، د. حصة الشريف، 
د. فاطمة الخطيب، د. علياء ألفي، 

أ. رجاء نقلي ومجموعة من 
طالبات القسم

املكان

املشاركن
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وشــهدت مشــاركة قســم الكيميــاء بركــن توعــوي عــن الســموم 
الموجــودة فــي المحيــط البيئــي مــن حولنــا مثــل التــي فــي 
المبيــدات الحشــرية، البالســتيك، األوانــي المنزليــة وإيحــاد 
البدائــل لهــا. إضافــة إلــى التوعيــة بطريقــة االســتخدام والتعامــل 

ــكان. ــدر اإلم ــا ق ــن مخاطره ــل م ــا للتقلي معه

املؤمتر السعودي الثاين للسموم اإلكلينيكية الفعالية

العدد: 1

مستشفى الوالدة بمكة المكرمة بالتعاون 
مع وزارة الصحة

مثـّـل الركــن كال مــن: د. تهانــي باوزير – 
ا.د. ثريــا فرغلــي، د. فاطمــة الخطيب، د. 
عليــاء عبدالعزيــز ألفــي، أ. رجــاء نقلــي 

ومشــاركة عــدد مــن طالبات القســم

املكان

املشاركن

الســموم الكيميائيــة فــي المنــازل، نباتــات داخليــة طبيعيــة تمتص 
ــة مــا لهــا ومــا  ــا اليومي ــة فــي حياتن ــوت المنزلي ــوث،  الزي التل
عليهــا،  الكيميــاء الخضــراء وبدائــل للمــواد النفطيــة،  نباتــات 
داخليــة تمتــص التلــوث،  البخــور والتدخيــن اســرار وأخطــار، 

فــي بيتنــا نفايــات، ال تغــرق .

محارضات توعوية تثقيفية يف املجال البيئي الفعالية

العدد: 7

مدارس مكة المختلفة، الغرفة التجارية 
بجدة، الجمعية الوطنية للمتقاعدين

سعادة الدكتور: 
فهد عبدالكريم تركستاني

املكان

املشاركن

زيارات طالب قسم الكيمياء  الفعالية

العدد: 3

	- مشروع الملك عبدهللا بن عبد العزيز لسقيا زمزم
	- األدلة الجنائية

3- شركة مياه مكة المكرمة )صفا(

ا.د. صالح عبدالمجيد
ا.د. محمد ربيع 

ا.د. عبدالرحمن خضر
د. فهد تركستاني

د. احمد حميد
األستاذ/ ماجد الدعدي

املشاركناملكان
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ــي  ــر البيئ ــة األث ــوان )معالج ــل بعن ــة عم ــي ورش ــاركة ف المش
للعمــل الخيــري( فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بمكــة المكرمة 
بالتعــاون مــع المجلــس البلــدي ألمانــة العاصمــة المقدســة 

ــة ــات مختلف ــاركة جه ومش

معالجة األثر البيئي للعمل الخري الفعالية

العدد: 1

الغرفة التجارية بمكة المكرمة

د. فهد تركستاني، د. حصة الشريف، 
د. عيشة الداوود د. فاطمة الخطيب، 

د. علياء ألفي وحضور عدد من 
منوبي ومنسوبات القسم

املكان

املشاركن

قسم الكيمياء )شطر الطالبات(

انطلقــت الفعاليــة والُمقدمــة مــن طــالب جامعــة أم القــرى تفعيال . 	
ــه بــه مــن خطــاب  ــم التوجي ــذي ت ألســبوع اإلثــراء البيئــي وال
معالــي وزيــر البيئــة والزراعــة والميــاه تحــت شــعار )نحمــي 
ــم  ــور فهــد عبدالكري ــا(. ألقــى فيهــا الدكت ــاه مجتمعن ــا لرف بيئتن
تركســتاني كلمــة توجيهيــة تضمنــت )الصرخــة البيئيــة: نحــن 

الجيــل البيئــي(.

)نحمــي . 	 شــعار  تحــت  البيئــي  اإلثــراء  ألســبوع  تفعيــل 
ــات.  ــاء بشــطر الطالب ــا( بقســم الكيمي ــاه مجتمعن ــا لرف بيئتن
تثقيفــي  توعــوي  بركــن  القســم  مشــاركة  تمــت  حيــث 
عــن الســموم الكيميائيــة مــن حولنــا، أخطارهــا وكيفيــة 
التعامــل معهــا إضافــة إلــى ماهيــة البدائــل للتقليــل مــن 

أخطارهــا قــدر اإلمــكان.

الفعالية كلية خالية من النفايات

قسم الكيمياء )شطر الطالب(

سعادة الدكتور
فهد عبدالكريم تركستاني

د. فاطمة الخطيب، د. علياء ألفي، أ.رجاء 
نقلــي ومجموعــة مــن طالبــات القســم

املكان

املكان

املشاركن

املشاركن

العدد: 1
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قسم الكيمياء

Department of Chemistry

تــم تفعيــل المبــادرة ضمــن األعمــال التطوعيــة للمســؤولية 
االجتماعيــة لجميــع مــدارس مكــة المكرمــة لرفــع مســتوى 
ــة بالتعــاون  ــات المــدارس الثانوي ــي لطــالب وطالب الوعــي البيئ
مــع إدارة التعليــم بمكــة المكرمــة باشــراف الناشــط البيئــي 
الدكتــور فهــد عبدالكريــم تركســتاني. وقــد ُجدولــت عــدة فعاليــات 

تثقيفيــة ووتوعويــة بهــذا الخصــوص. 

مبادرة )معا لبناء جيل بيئي متكامل(  الفعالية

مدارس مكة المختلفة للطالب

مدارس مكة المختلفة للطالبات

سعادة الدكتور 
فهد عبد الكريم تركستاني

د. حصة الشريف، د. إيناس الجهني، 
د. خديجة و د. رشا فاللي 

املكان

املكان

املشاركن

املشاركن

مشاركة قسم الكيمياء بركن الكيمياء الجنائية وركن السموم 

معرض امللصقات العلمية ملشاريع تخرج طالب وطالبات كلية 

العلوم التطبيقية 
الفعالية

العدد: 1

شطر الطالبات - الزاهر

د. تهاني باوزير، د. علياء ألفي و 
أ. رجاء نقلي ومجموعة من طالبات 

القسم

املكان

املشاركن

تنظيم اإلحتفاالت واملناسبات اإلجتامعية بالقسم الفعالية

العدد: 1

د. تهاني باوزير،د. حصة الشريف، قسم الكيمياء
د. فاطمة الخطيب و د. علياء ألفي 

املشاركناملكان

العدد: 33

العدد: 16
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مخرجات  كــفــاءة  ــع  رف

التعلم وربطها بسوق 

برامج  خالل  من  العمل 

ــة  ــادي ــري ــب ال ــدري ــت ال

مع  ــوافـــق  ــتـ يـ مبـــا 

.2٠٣٠ اململكة  ــة  رؤي

اســـــــتـــــــكـــــــامل 

تــــــــطــــــــويــــــــر

املـــــــعـــــــامـــــــل 

ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــالب ــ ــ ــط ــ ــ ال

ــزة  ــهـ ــدث األجـ ــ ــأح ــ ب

واملـــــــــعـــــــــدات.

ــة  ــبـ ــسـ رفـــــــــــع نـ

ــاج الــعــلــمــي  ــ ــت ــ اإلن

ــل رشاكــــــات  ــمـ ــعـ بـ

ــة مبـــا  ــ ــ ــي ــ ــ ــارج ــ ــ خ

يـــــتـــــوافـــــق مـــع 

ــة ــك ــل ــم رؤيـــــــة امل

تــــــــطــــــــويــــــــر 

مـــــــــــهـــــــــــارات

 الكادر الفني واإلداري

ــط  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ

ــة  ــي ــال ــع ــة ف ــ ــام ــ إلق

يـــــوم الــخــريــجــن

ــالب عى  ــط ــب ال ــدري ت

ــزة  ــ ــه ــ أحـــــــدث األج

مبعامل  املــوجــودة 

ــل  ــام ــع ــم وم ــس ــق ال

ــربات  ــت ــخ ــى امل ــن ــب م

بـالــكـلـيـة الـبـحـثـيـة 

ــد اتــفــاقــيــات  ــق ــاء وع ــن ب

ــة مع  ــي ــارج ورشاكـــــات خ

الـحـكـومـيـة  الـقـطـاعـات 

ــا،  ــزه ــزي ــع ــة وت ــاص ــخ وال

التدريبية  الخدمات  لتقديم 

والــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة

وضــــــــــــع خـــطـــة 

تــــــــطــــــــويــــــــر 

الســـــــتـــــــمـــــــرار 

ــر  ــويـ ــطـ ــي تـ ــ ــــ ــ فـ

الـــــــــــجـــــــــــودة

ــم ــ ــ ــس ــ ــ ــق ــ ــ ــال ــ ــ ب

الجزء السابع

الخطط املستقبلية

107



103 التقرير السنوي

١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ


