
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الســنــــوي التـقــــريـر

 الجامعى للـعـــــــام 

 هــ  1439 - 1440
  

 

 

 
 

  الرياضية العلوم قسم

 التطبيقية العلوم كلية 

 الـقـــرى أم جـامـعــة 



 هـ  1440/1439التقرير السنوى لقسم العلوم الرياضية للعام الجامعى      2

 

 
، هـ  1384/1385قسم الرياضيات في عام  أنشئ

م كتوأم لقسم الفيزياء، وذلك   1964/1965الموافق 

عندما صدرت أول الئحة لكلية التربية بجامعة الملك 

ت عدة عبدالعزيز شطر مكة المكرمة، وقد تخرج

فيزياء ) دفعات على نظام التخصص المزدوج 

ونظراً لهذا االندماج فقد كان اإلشراف (. ورياضيات

 .العلمي مشتركاً بين القسمين

استمر العمل على هذا النظام مدة عشر سنوات حتى 

هـ، حيث تم فصل قسم   1394/1395عام 

الرياضيات، وأصبح قســــماً قائماً بذاته يمنح درجة 

وريوس في الرياضيات والتربية، وتولى البكال

اإلشراف عليه ولمدة عام واحد قســــــم الرياضيات 

   .بكلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

وقد كان القبول في القسم مقتصراً على الطالب، ثم بدأ 

وفي عام . هـ 1394/1395بقبول الطالبات في عام 

م ارتبط  1975/1976هـ، الموافق  1395/1396

القسم من حيث التنظيم اإلداري والوحدة العلمية لكلية 

  .التربية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة

هـ أُدخل نظام الساعات  1396/1397في عام 

المعتمدة على جامعة الملك عبدالعزيز شطر مكة، 

وأصبح القسـم يقدم مواده وفقاً لنظام الساعات، ويمنح 

 .في الرياضياتدرجة البكالوريوس 

هـ تأسست جامعة أم القرى  1400/1401وفي عام 

بمكة المكرمة، ثم أنشئت كلية العـلـوم التـطبـيـقـية، 

وأصبح القسم يمنح درجة . وأصبح القسم تابعاً لها

البكالوريوس في الرياضيات مع اإلعداد التربوي أو 

هـ  1403/1404وفي عام . في الرياضيات البحتة

( قســـم العلوم الرياضية)م مسمى أطلق على القس

وذلك بغية تحويل التخصصات الرياضية المختلفة إلى 

شعب علمية قائمة بذاتها مندرجة تحت مسّمى قســـم 

واحد يشرف عليها، وذلك لتحقيق الترابط بين 

التخصصات المختلفة دون أن يطغى أحدها على 

   .اآلخر

لى من خالل الدراسة في الكلية ع يحصل الطالب 

( 40400)درجة البكالوريوس في العلوم الرياضية 

تتوزع . ساعة معتمدة( 136)بعد إنهائه بنجاح دراسة 

المقررات بين الرياضيات البحتة، اإلحصاء 

وهذه صيغة . واالحتماالت، والرياضيات التطبيقية

فريدة من نوعها؛ فيها تنوع ومرونة كبيرة للطالب، إذ 

ة في المسارات الثالثة، أنها تعطيه الفرصة للسير بقو

وتفتح مجاالت شتى أمام الطالب، فإن رغب في إكمال 

تحصيله العلمي فلديه األساس القوي ليكمل دراسته في 

أي من المسارات الثالثة، وإن رغب في العمل فأمامه 

الوزارات، والمؤسسات الحكومية والخاصة كالبنوك 

 كما يستطيع الخريج. والدوائر اإلحصائية وغيرها

العمل في مجال التدريس، وحتى في المجال التدريسي 

فإن خريج هذا البرنامج يمتاز بأريحية في التدريس 

في الثالثة مجاالت بعد استكمال بعض المقررات 

برنامج العلوم الرياضية يقدم للطالب . التربوية

والطالبات

. 
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  الهيكل التنظيمى

 لقســــم العلـــــوم الرياضيــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــــــــــسـس القـــيـرئ

 رئيسالوكيلة 

رة
تي
ر
سك

ال 
لة

كي
و

 

 

ال
ر
تيـ

ر
كـ

س
 

ال
ت

با
ـو

ســ
منـ

 

 

ة 
انـ

مـ
أ

س
جل

لم
ا

 

ال
س

ـــ
ـلـ

ج
مـ

 

 

مال
بو

ـو
ســ

نـ
ن

 

ن
ــا

ج
ـلـ

ال
 

 



 هـ  1440/1439التقرير السنوى لقسم العلوم الرياضية للعام الجامعى      4

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير محتوى

 6 الرؤية والرسالة واألهداف  19 اإلبتعاث 

 7 منسوبو قسم العلوم الرياضية  20 المقررات والنتائج 

 9 التخصصات العلمية فى القسم  22 قسماللجان فى ال 

  12 الدراسات العليا  41 امانة  مجلس القسم 

  12 النشاط البحثى فى القسم  43 القسم باألرقام 

 18 الدورات وورش العمل  44 وسائل االتصال 

   
 

   
 

   
 

   
 

 



 هـ  1440/1439التقرير السنوى لقسم العلوم الرياضية للعام الجامعى      5

 

 

 

 

 

 

 

بعد نهاية عام دراسي وبما تحقق خالله من انجازات بقسم 

العلوم الرياضية في مختلف المجاالت اود ان اتقدم بالشكر 

والتقدير الى الزمالء والزميالت منسوبو القسم من اعضاء 

هيئة التدريس ومحاضرون ومعيدون واداريون على مابذلوه 

على العمل بروح الفريق الواحد من اجل من جهود متميزة و

تطوير اداء القسم ورفع مستوى الجودة في كل اعماله والسعي 

 الى تحقيق اهدافه

 

  :قسم العلوم الرياضيةوتتضمن أبرز إنجازات 
 

تشكيل لجان متخصصة من اجل دراسة مختلف الموضوعات 

التي تهم القسم بحيث تتم مناقشتها بتعمق ومن ثم الخروج 

يات تعرض على مجلس القسم التخاذ مايراه مناسبا بتوص

 . حيالها

 

ليكونوا نواة  بالقسم المتفوقين والموهوبين ايمانا باهمية رعاية

، وباالضافة الى للكفاءات والقيادات العلمية ومجاالت الموهبة

 ينشر وترسيخ ثقافة التفوق والموهبة لبث روح التنافس اإليجاب

 ق برنامج المتفوقين   فقد تم اطالبين الطلبة في 

 

مستوى مرحلة الدراسات العليا فقد تم تحديث برنامج 

الماجستير في الرياضيات البحتة وبرنامج الماجستير في 

الرياضيات التطبيقية كما تم استحداث برنامج الدكتوراة في 

 الرياضيات البحتة وبرنامج الدكتوراة في الرياضيات التطبيقية 

 

مجموعة بحثية من  22مي قد تم تشكيل في مجال البحث العل

اجل تفعيل النشاط البحثي وتطوير المستوى العلمي العضاء 

 هيئة التدريس وزيادة عدد االبحاث المنشورة 

 

كما اقر مجلس القسم عدة مشاريع تهدف الى مزيد من التطوير 

 حيث نامل ان ترى النور مستقبال

 

في ون رمستم قسم العلوم الرياضية نا فينواخيرا فا

إلى المزيد  طمحنو تحقيق العديد من التطلعاتالسعي ل

 من الرقي والتميز

 

 

وهللا أسأل أن يكلل جهود العاملين في هذا القسم بالتوفيق 

 والنجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئيس قسم العلوم الرياضية

 

 

 عبدهللا بن عوض االحمري. د
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 الرؤية 

الريادة على المستوى المحلي و االقليمي و الدولي في 

ة في مجال العلوم الرياضية و تطبيقاتها و المساهم

 .اثراء مجتمع المعرفة

 

 الرسالة

تقديم برامج مميزة في العلوم الرياضية تخدم التعليم و 

البحث العلمي لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة في 

 .سوق العمل

 

 

 األهداف

  إعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاع التعليم

 .والبحث العلمي في مجال العلوم الرياضية

 ة لمواكبة التقدم العلمي تطوير الخطط الدراسي

 .في العلوم الرياضية

  التشجيع على متابعة البحث العلمي وإنشاء

المجموعات البحثية، وتقديم دورات 

 الرياضيةومحاضرات في العلوم 

  إثراء المكتبة من خالل المساهمة في تأليف

 .وترجمة كتب تخص العلوم الرياضية

  ،استقطاب الموهوبين في العلوم الرياضية

دادهم ليكونوا أعضاء هيئة تدريس في وإع

 .المستقبل

  تشجيع منسوبي القسم لحضور المؤتمرات

 .والدورات العلمية والمشاركة فيها
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 منسوبو قسم العلوم الرياضية

 األساتذة

 أحمد علي خماش 

 عبدهللا أحمد عبدهللا 

 أحمد محمد الغامدي 

 فالح عمران الدوسري 

 ىبسمة حمزة شافع 

 اركوناألساتذة المش

 فوزي أحمد سجيني 

 عبدهللا عبدالرحمن عبده 

 محمد عبدالغني الدويخ  

 السعيد رضوان الشين 

 رجاء طاهر معتوق 

 حنان سعد الصاعدي 

 مشاعل مسعود الصبحي 

 خلود محمد أبو النجا 

 هند خلف الجعيد 

 أحالم حسن قملو 

 تهاني عبد الرحمن أبو شال 

 نجاة عتيق الغامدي 

 سميحة علي رعد 

 المساعدوناألساتذة 

 مجدي امين كتبي 

 يوسف عبدالحميد جاها 

 عبدهللا عوض االحمري 

 ياسين عبدهللا الزبيدي 

 فواز دغيليب الحربي 

 سليمان احمد السعيد 

 محمد صالح المبروك 

 عاطف عمر عليه 

 محمد عبدالغفار بالل 

 محمد عيسى بوعلي 

 محمد صابر حمودة 

 وجدي فتحي القالل 

 محمد السيد غنيم 

 فانمنتصر احمد سع 

 شامي علي السالمي 

 رباب فضل البار 

 آمال سعيد حاتم 

 سماح عبدهللا األمير 

 أزهار رشاد جان 

 ابتسام محمد أبو سليمان 

 غادة معتوق بدري 

 تغريد عبدالرحمن عسيري 

 فائزة محمد اللحياني 

 رؤى محمد مكي 

 دعاء عبدالرحمن باسالمة 

 منال عمر بادغيش 

 هالة احمد حجازي 

 نجالء عبدهللا محمد 

 رية مشعل السلميبد 

 أميمة مصطفى الشنقيطي 

 أماني محمد الفضلي 

 إيمان أحمد اللقماني 

 عبير حبيب هللا بخش 

 مكية سليمان مكي 

 نهى محمد سيام 

 هنادي محمد بنجر 

 نجاح أحمد الصاعدي 

 أمل أحمد العيدروس 

 وفاء خلف القرشي 

 رحاب علي السلطان 

 حصة علي الزهراني 

 رنا حمزة خشاب 

 خلود سعيد زيادى 
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 رونــاضـالمح

 نايف موسى الزهراني 

 عبدهللا أحمد عسيري 

  وليد سعد المالكي 

 هدى عبدهللا الصبان 

 نور العين حسين الكبيسي 

 رانيا مصطفى حريري 

 فاخرة مزعل العتيبي 

 نفيسة غالم الهندي 

 أماني علي الكثيري 

 مها حامد الثقفي 

 منار علي العامودي 

 سحر زهير الكاظمي 

 علواني محمد إيمان. 

 

 المعيدون

 علي رشاش الزهراني 

 ياسر حمد الصاعدي 

 صالح عوض الحارثي 

 إبراهيم مبشر السلمي 

  الثقفيهاشم عبدالعزيز 

 أسامة عبيد العيافي 

 فواز إبراهيم عسيرى  

 مها عبد القادر الشريف 

 أفراح عبيد هللا السلمي 

 نىمصلحة واقت الزهرا 

 

اإلداريون

 عبدالفتاح السليماني شرف 

 حريرى دارين محمد 

 خلود سعيد باضاوى 

 هويدا عبدالرحمن بسرى 

 مها مرزوق الصبحى    
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 العلوم الرياضية قسملتخصصات العلمية فى ا

 

 

 

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
ep

re
se

n
ta

ti
o

n
 t

h
eo

ry
 

o
f 

g
ro

u
p

s 
a
n

d
 a

lg
eb

ra
s 

 

L
ie

-A
lg

eb
ra

 

 

G
ro

u
p

 t
h

eo
ry

 

 

O
rt

h
o
g
o
n

a
l 

p
o
ly

n
o
m

ia
ls

 

 

Algebra Analysis Topology Differential 

equations 

H
a

rm
o

n
ic

 a
n

a
ly

si
s

 

 

S
p

ec
tr

a
l 

th
eo

ry
 

 

O
p

er
a
to

r 
a
lg

eb
ra

s
 

 

A
p

p
ro

x
im

a
ti

o
n

 t
h

eo
ry

 

 

Applied 

Mathematics 

O
p

er
a
to

r 
th

eo
ry

 

 

F
u

n
ct

io
n

a
l 

a
n

a
ly

si
s

 

 

Singularity 

theory 

Numerical 

analysis 

S
p

ec
ia

l 
re

la
ti

v
it

y
 

 

D
y
n

a
m

ic
a
l 

sy
st

em
s

 

 

In
te

g
ra

l 
eq

u
a

ti
o

n
s

 

 

B
io

m
a

th
em

a
ti

cs
 

 

E
la

st
ic

it
y

 

 

F
lu

id
 m

ec
h

a
n

ic
s

 

 

Statistical 

Sciences 



 هـ  1440/1439التقرير السنوى لقسم العلوم الرياضية للعام الجامعى      21

 

 هيئة التدريس أعضاءتخصصات 
 

 :التاليةعلمية التخصصات األعضاء فى قسم العلوم الرياضية على اليتوزع 

 :الجبر

 أحمد علي خماش 

 امديأحمد محمد الغ 

 فالح عمران الدوسري 

 بسمة حمزة شافعي 

 عبدهللا عبدالرحمن عبده 

  أحمد عسيريعبدهللا 

 سماح عبدهللا األمير 

 بدرية مشعل السلمي 

 أميمة مصطفى الشنقيطي 

 أماني محمد الفضلي 

 إيمان أحمد اللقماني 

 مكية سليمان مكي 

 أماني علي الكثيري 

 مها عبد القادر الشريف 

 فواز إبراهيم عسيرى 

 :لتحليلا

 فوزي أحمد سجيني 

 عبدهللا عوض االحمري 

 ياسين عبدهللا الزبيدي 

 محمد صالح المبروك 

 أحالم حسن قملو 

 غادة معتوق بدري  

 :التوبولوجي

 السعيد رضوان الشين 

 حنان سعد الصاعدي 

 نهى محمد سيام 

 نجاح أحمد الصاعدي 

 :الهندسة التفاضلية

 رؤى محمد مكي   نازرةسحر 

 :ردةالنظرية المف

 فواز دغيليب الحربي  سليمان احمد السعيد 

 :كثيرات الحدود المتعامدة

 عاطف عمر عليه 

 :علوم الحاسب

 محمد السيد غنيم 

 :المعادالت التفاضلية

 هند خلف الجعيد  ابتسام محمد أبو سليمان  أفراح عبيد هللا السلمي 
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 :التحليل العددي

 خلود محمد أبو النجا 

 رباب فضل البار 

  عبدالرحمن عسيريتغريد 

 منال عمر بادغيش 

 هالة احمد حجازي 

 نجالء عبدهللا محمد 

 فاخرة مزعل العتيبي 

 خلود سعيد زيادى 

 :االحصاء

 يوسف عبدالحميد جاها 

 مجدي امين كتبي 

 مشاعل مسعود الصبحي 

 تهاني عبد الرحمن أبو شال 

 حصة علي الزهراني 

 رنا حمزة خشاب 

 دعاء عبدالرحمن باسالمة 

 لسلطانرحاب علي ا 

 نايف موسى الزهراني 

 منار علي العامودي 

 علي رشاش الزهراني 

 :الرياضيات التطبيقية

 عبدهللا أحمد عبدهللا 

 محمد عبدالغني الدويخ 

 محمد عبدالغفار بالل 

 وجدي فتحي القالل 

 شامي علي السالمي 

 منتصر احمد سعفان  

 رجاء طاهر معتوق 

 نجاة عتيق الغامدي 

 سميحة علي رعد 

 حاتم آمال سعيد 

  فائزة محمد اللحياني 

 أزهار رشاد جان 

 عبير حبيب هللا بخش 

 هنادي محمد بنجر 

 أمل أحمد العيدروس 

  وليد سعد المالكي 

 مها حامد الثقفي 

 ياسر حمد الصاعدي 

 صالح عوض الحارثي 

 إبراهيم مبشر السلمي 

  الثقفيهاشم عبدالعزيز 

 أسامة عبيد العيافي 

 علواني محمد إيمان. 
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 العلياالدراسات 

 

 ر ييقدم قسم العلوم الرياضية برنامجين في مرحلة الماجست

 الماجستير في الرياضيات البحته   التطبيقيةالماجستير في الرياضيات

 

 مقررات الدراسات العليا

من المقررات لطالب الدراسات العليا بالقسم منها مقررات تكميلية ومقررات السنة  اقدم القسم عدد

 المنهجية

 من  المقررات التكميلية كال  تشمل

، نظرية الحلقات والحقولمقرر 

ناخ افضاءات ب، نظرية الزمر

لطالبات تخصص الرياضيات البحته 

ول العددية مقررات الحل شملت، كما 

، تحليل المتجهات للمعادالت التفاضلية

 ،2-والممتدات، التحليل العددي

ميكانيكا التالحم لطالبات تخصص 

  .ةالرياضيات التطبيقي

 

   مقررات السنة المنهجية كالشملت 

الجبر المتقدم، التحليل الدالى، من 

تمثيل الزمر، نظرية التوبولوجى، 

نظرية  نظرية الزمر، ،الحلقاتنظرية 

،   المؤثر ، جبر باناخ، نظرية التقريب

 لتخصص الرياضيات البحتة

مقررات نظرية ، وكذلك (جبر/تحليل)

التحليل العددى، ، اتاإلضطراب

، ديناميكا الموائع ميكانيكا الموائع

، المرونة الممغنطة، ميكانيكا الكم، 

 الرياضيات التطبيقية تخصصل
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 طالبات الدراسات العليا

 

 طالبات في مرحلة دراسة مقررات الماجستير 

  علي األقل %50طالبات إجتزن المقررات بنسبة: 

 إيمان باخضر 

 سماح نور 

 فاطمة القحطاني 

 موسيشريفة ال 

 أزهار المالكي 

  100طالبات إجتزن المقررات بنسبة%: 

 سجى عوض السلمي 

 رنا سعود البركاتي 

 غفران عدنان عطوه 

 عزوة سعود الحربي 

 فاطمة حمود عذيب 

 حنان علي الحازمي 

 

 طالبات في مرحلة إعداد الرسالة 

 مريم العطوي 

 الثقفيعطية  عهود 

 إيمان شايع 

 ابتهاج سعيد 

 هداية كاتب 

 اللهيبي بيان 

 آمنة الكناني 

 عفاف الحارثي 

 عهود الحارثي 

 نورة اللقماني 

 نور الرقب 

 سارة هويمل 

 الماجستير طالبات ناقشن رسالة  

 خلود سعيد العرابي  مروه محمد حامد   الثقفيعطيه  عهود 

 

 الماجستير درجة اطالب وطالبات منحو 

 سلطان عبدهللا الثبيتي 

 ممدوح عمر خديدوس 

 يغادة محمد بديو 

 خلود سعيد العرابي 

 مروه محمد حامد 

  عهود عطيه الثقفي 
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 النشاط البحثى فى القسم
 

األنشطة العلمية بقسم العلوم الرياضية  تتنوع

من النشر العلمى إلى اللقاءات العلمية، 

المجموعات البحثية ، والمشاركة فى 

فيما يلى نسرد تفاصيل أنشطة . المؤتمرات

 :األعضاء فى كل منها

 العلمى النشر: أوالا  

بناء على تقارير إنجازات أعضاء هيئة 

،  2018-2015خالل األعوام  التدريس بالقسم

يتضح أنه تم نشر العديد من األبحاث العلمية 

 فى مجالت إقليمية ودولية ذات معامل تأثير

  :حيث ، ISIومدرجة ضمن 

  2015بلغ عدد األبحاث المنشورة فى عام 

فى بحثا  (12)عدد بحثا ، منها ( 37)

ومدرجة  مجالت عالمية ذات معامل تأثير

 ISIضمن 

  2016بلغ عدد األبحاث المنشورة فى عام 

بحثا فى  (13)بحثا ، منها عدد ( 37)

ومدرجة  مجالت عالمية ذات معامل تأثير

 ISIضمن 

  2017بلغ عدد األبحاث المنشورة فى عام 

بحثا فى  (11)بحثا ، منها عدد ( 37)

ومدرجة  ت معامل تأثيرمجالت عالمية ذا

 ISIضمن 

  2018بلغ عدد األبحاث المنشورة فى عام 

ث فى ابحأ (10)بحثا ، منها عدد ( 30)

ومدرجة  مجالت عالمية ذات معامل تأثير

 ISIضمن 

 اللقاءات العلمية: ثانياا 

نظم القسم العديد من اللقاءات العلمية منها ما 

يخص سيمينارات ألعضاء هيئة تدريس ومنها 

 (لدرجة الماجستير) تسجيل عروضهو ما 

 لطالبات الدراسات العليا ، 

  تدريسالأعضاء هيئة سيمينارات 

محمد 

 المبروك

On numerical radius 

isometries 

فائزة 
 اللحيانى

Measure of 

association among 

processes 

منتصر 

 سعفان

Case fatality models 

for epidemics in 

exponentially growing 

populations 

منال 
 بادغيش

Modeling, analysis 

and computation of 

non-linear soft tissue 

interaction with flow 

dynamics with 

application to 

Aneurysm 

محمد 

 حموده

On harmonic analysis 

associated with the 

hyper-Bessel operator 

on the complex plane 

وجدى 
 لالقال

Stabilization of 

nonlinear system with 

varying parameter 

نجاة 

 الغامدى

 

نجاة 
 الغامدى

Propagation of 

thermoelastic waves 

on skin tissue 

Thermal influence of 

Laser irradiation on 

human breast with 

Tumor 

دعاء 

 باسالمه

A new generalized 

skew-t distribution 

and its properties 
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 طالبات الدراسات العليال عروض خطة بحث رسائل الماجستير: 

 

بيان 

 اللهيبى

Probabilistic strategies 

in group theory 

 On saturated fusion هداية خالد

systems and Brauer 

indecomposable 

module 

عهود 

 الحارثى

On modular incidence 

G-algebras 

ة آمن

 الكنانى

Coding matrices of 

semi-direct product 

groups 

عفاف 

 الحارثى

On the pseudo-blocks 

of finite dimensional 

algebras 

ابتهاج 

 سعيد

On finite 

dimensionality of 

Banach Algebras 

إيمان 

 الزيدانى

On maps preserving 

the local spectra 

مها 

 الشبراوى

Some basic tensors 

and their applications 

نورة 

 اللقمانى

Stability of stochastic 

systems 

نور 

 الرقب

Realistic modelling of 

the stability of 

nanofluid layers 

عهود 

 الثقفي

Analytical and 

numerical studies of 

some new complex 

nonlinear systems 
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 موعات البحثيةالمج: ثالثاا 

 

 تم تشكيل العديد من المجموعات البحثية داخل القسم ، كما يلى

 أمانى الفضلى ،فالح الدوسرى:  الجبر

 أحمد الغامدى ،أحمد الخماش:  الجبر

 مكية مكى ،أحمد الخماش:  الجبر

 رؤى مكى ،أحمد الغامدى:  الجبر

 مكية مكى ،أحمد الغامدى:  الجبر

 بدرية السلمى ،الغامدىأحمد  :نظرية األعداد

 إيمان اللقمانى ،أحمد الغامدى :نظرية األشكال

 ،فالح الدوسرى ،محمد المبروك: التحليل

 عبدهللا األحمرى 

فواز  ،فالح الدوسرى: النظرية المفردة

 سليمان السعيد ،الحربى

فائزة  ،عبدهللا أحمد :الرياضيات التطبيقية

 هنادى بنجر ،أمل العيدروس ،اللحيانى

عبير ، سميحة رعد :لرياضيات التطبيقيةا

 منال بادغيش، بخش

فائزة ، منتصر سعفان :الرياضيات الحيوية

اللحيانى
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 المؤتمرات: رابعاا 

 

 ري دولية شارك العديد من أعضاء وعضوات هيئة تدريس القسم في مؤتمرات محلية وأخ

 

 عبد هللا أحمد / األستاذ الدكتور  شارك

بمحاضرة في المؤتمر الدولي  عبدهللا

بكلية العلوم عقد  يللطاقة المتجددة الذ

 . حائلبجامعة 

 فائزة محمد اللحياني في / شاركت د

المؤتمر الدولي للطرق واألنظمة 

 .الرياضية في العلوم الحيوية ببولندا

 نجاة الغامدي بورقة عمل / شاركت د

الدولى للعلوم والهندسة  مؤتمرالفي 

     بانباليا والبيئة

 نجاة عتيق الغامدي ببحث/ شاركت د 

المؤتمر الدولي في المواد الدالية في 

كاليفورنيا ه جامعة تالمتقدمة التي نظم

األمريكية 
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 الدورات وورش العمل
 

 شارك العديد من أعضاء القسم في كثير من الدورات وورش العمل 

  

 في   عبدهللا عوض األحمري/ د شارك

رشادي لطالبات برنامج اللقاء اإل

" الدراسات العليا بالقسم بعنوان 

  "لتعريف ببرامج الماجستير بالقسما

 في برنامج   سليمان السعيد/ ت دشارك

اللقاء اإلرشادي لطالبات الدراسات 

لوائح وأنظمة "العليا بالقسم بعنوان 

  "الدراسات العليا بالجامعة

 في  بدريه مشعل السلمي / ت دشارك

رشادي لطالبات برنامج اللقاء اإل

كيفية "الدراسات العليا بالقسم بعنوان 

  " Beamerعمل عرض باستخدام 

 في برنامج  فائزة اللحياني/ ت دشارك

اللقاء اإلرشادي لطالبات الدراسات 

الكتابة العلمية "العليا بالقسم بعنوان 

  "xetaLببرنامج 

 فائزة اللحياني ورشة عمل / د قدمت

يس ألعضاء وعضوات هيئة التدر

تصميم االختبارات "بعنوان 

وتصحيحها إلكترونيا باستخدام تقنية 

ooraeuFF"  

 ورشة عمل  فائزة اللحياني/ د قدمت

ألعضاء وعضوات هيئة التدريس 

 IotuForttuFo tF" بعنوان 

xetaL"  

 ورشة  فائزة اللحياني/ د حضرت

عمليات التسجيل في "عمل بعنوان 

  "االطار السعودي للمؤهالت

 ورشة  فائزة اللحياني /د حضرت

عمل بعنوان تأهيل المراجعين ضمن 

  "االطار السعودي للمؤهالت

 رؤي مكي ورشة عمل / حضرت د

توصيف المقررات والخبرة "

بالمركز الوطني للتقويم " الميدانية

 .واالعتماد األكاديمي

 رؤي مكي ورشة عمل / حضرت د

معايير ضمان الجودة واالعتماد "

" طلبات تحقيقهاالبرامجي المطور ومت

بالمركز الوطني للتقويم واالعتماد 

 . األكاديمي

 دعاء باسالمه ورشة عمل / حضرت د

مع " أخالقيات البحث العلمى"بعنوان 

مكتب البحث والتطوير التابع لوزارة 

 التعليم 

 عبدهللا عوض األحمري في / شارك د

اللقاء األول لرؤساء أقسام الرياضيات 

ذي نظمته بالجامعات السعودية وال

  جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية 
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 بتعاثاإل
 

الطالب المتميزين لألحتكاك بالمدارس العلمية المتميزة فى الجامعات العالمية  بأبتعاثالقسم هتم ي

والمحلية المتفوقة فى كل مجاالت العلوم، وينتمى لقسم العلوم الرياضية العديد من المبتعثين فى 

 .يما يلى نسرد أسماء مبتعثى القسموف، رياضية المختلفةمجاالت العلوم ال

  الخريجون: أوال

 دكتوراه ) عبدهللا أحمد عسيري/ 

 (بريطانيا

 دكتوراه ) شامي علي السالمي/ 

 (بريطانيا

  ماجستير ) الحارثي\صالح عوض/ 

 (أستراليا

 الجددن والمبتعث: ثانيا

 دكتوراه ) إبراهيم مبشر السلمي/ 

 (السعوديةالمملكة العربية 

  دكتوراه ) الثقفيهاشم عبدالعزيز/ 

 (بريطانيا

 دكتوراه ) أفراح عبيد هللا السلمي/ 

 (المملكة العربية السعودية

 ن فى األبتعاثوالمستمر: ثالثا

 (كندا /دكتوراه ) وليد سعد المالكي 

 دكتوراه ) علي رشاش الزهراني/ 

 (أستراليا

 (أستراليا /دكتوراه ) ياسر حمد الصاعدي 

 دكتوراه ) ها عبد القادر الشريفم/ 

 (المملكة العربية السعودية

 المملكة  /دكتوراه ) أماني علي الكثيري

 (العربية السعودية

 (أمريكا /دكتوراه ) منار علي العامودي 

 مها حامد عطية الثقفي 

 (بريطانيا /دكتوراه ) أسامة عبيد العيافي 

  دكتوراه )فواز إبراهيم عسيرى/ 

 (بريطانيا

 المملكة  /دكتوراه ) سين نازرةسحر ح

 (العربية السعودية

 المملكة  /دكتوراه ) فاخرة مزعل العتيبي

 (العربية السعودية

 المملكة  /دكتوراه )الغامدي  عبدهللا نادية

 (العربية السعودية

 

 



 هـ  1440/1439التقرير السنوى لقسم العلوم الرياضية للعام الجامعى      21

 

 المقررات والنتائج

خالل ذلك و ك ىنخالل الفصلين الدراسيين األول والثا د من المقررات الدراسية يعدالقدم القسم 

 وفى شطرى القسم بالعزيزية ( شطر الطالب) بالعابدية الفصل الصيفى، وذلك فى المقر الرئيسى

ومتوسط نسب النجاح  المقررات عدد انيوضح ين التاليينالجدول،  (شطر الطالبات) والزاهر (سابقا)

 .بكل فصل دراسى

 

 عالمجمو الفصل الصيفى الفصل الثانى الفصل األول الطالب

 83 10 33 40 عدد المقررات

 157 10 67 80 عدد الشعب

--  %95 %64 %60 متوسط نسبة النجاح

 

 الطالبات

 الزاهر العزيزية

الفصل 

 األول
 المجموع الفصل الصيفى الفصل الثانى الفصل األول

عدد 

 المقررات
21 15 27 19 61 

عدد 

 الشعب
36 88 109 19 216 

متوسط 

نسبة 

 النجاح

89% 67% 80% 90% -- 
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( 165) مها القسمبلغ عدد المقررات التى قد

من الشعب ،  ( 409)موزعة على عدد  ،مقررا

متضمنا مقررات الفصل الصيفى وذلك فى 

المقر الرئيسى بالعابدية وفى شطرى الزاهر 

 والعزيزية ؛ 

  بلغ عدد الطالب المقبولين فى المقر

طالبا ، بينما بلغ عدد ( 76) الرئيسى

الطالبات المقبوالت فى شطر الزاهر 

طالبات فى شطر طالبة ولم تقبل ( 123)

 القسم بالعزيزية 

 تم دمج ألغي مقر القسم بالعزيزية و

الطالبات وعضوات هيئة التدريس مع مقر 

الزاهر اعتبارا من بداية الفصل القسم في 

  الدراسي الثانى 

 ( 1)لتكامل تم تدريس مقرر التفاضل وا

بكلية العلوم التطبيقية  األولىلطالب السنة 

وقد نجح القسم فى إدارة تدريس المقرر  ،

واإلشراف على إجراء اختباراته وتصحيح 

 ورصد درجاته من خالل عملية تنسيق

 بين كافة الشعب ؛ متقنة

   التحليل العددى ، )تم تدريس مقررات

لطالب كلية ( الجبر الخطى ، اإلحصاء

 ب اآللى الحاس

  ( الرياضيات للمعماريين)تم تدريس مقرر

كلية الهندسة ، قسم العمارة  لطالب

 اإلسالمية

. 
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 اللجان فى قسم العلوم الرياضية
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 اللجنة االستشارية

 

 عبدهللا االحمري :اللجنة رئيس

 

 اللجنة أعضاء

 

 احمد الخماش/ أد  

 عبدهللا احمد/ أد    

 احمد الغامدي/ أد  

 عبدهللا عبده/ د   

 فواز اللهيبي/ د 

 

 مهام اللجنة

 

  دراسة ما يحيله رئيس القسم 

 

 إنجازات اللجنة

يقدم رئيس اللجنة عميق شكره وتقديره للسادة أعضاء اللجنة على خدماتهم االستشارية فى الكثير من 

 الموضوعات التى تهم المصلحة العامة للقسم  
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 لجنة البرامج والمناهج

 

 احمد الخماش :لجنةال رئيس

 

 أعضاء اللجنة

 عبدهللا احمد 

 احمد الغامدي 

 فالح الدوسري 

  السعيد الشين  

 عبدهللا االحمري 

 سليمان السعيد 

 محمد المبروك 

 منتصر سعفان  

 نايف الزهرانى 

 سميحة رعد 

 هالة حجازي 

 حنان الصاعدي 

 نجاة الغامدي 

 هند الجعيد  

 رؤى مكي  

 اميمة الشنقيطي  

 مشاعل الصبحي  

 

 مهام اللجنة

 

  مراجعة وتطوير برنامج

 البكالوريوس

  مراجعة وتطوير برامج الدراسات

 العليا 

  مراجعة وتطوير المناهج 

  المساهمة في اثراء محتوى الموقع

 االلكتروني للقسم

 ما يحيله رئيس القسم ةمناقش 

  توثيق منجزات اللجنة في التقرير

 السنوي

 

 اللجنة إنجازات

 

 عداد وتجهيز جميع تم االنتهاء من إ

برنامج تحديث الملفات الخاصة ب

الماجستير فى الرياضيات بالمقررات 

  والرسالة العلميةالدراسية 
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  تم االنتهاء من إعداد وتجهيز جميع

الملفات الخاصة باستحداث  برنامج 

الدكتوراه فى الرياضيات بالمقررات 

  العلمية الدراسية والرسالة

 الملفات على ما يلى اشتملت: 

  لتحديث واستحداث  102نموذج

برامج الدراسات العليا بعد 

استكماله ومراجعته مراجعة جيدة 

 لكل برنامج على حده

  توصيف كافة مقررات البرنامجين

لتخصصى البحتة والتطبيقية طبقا 

ألحدث نماذج الهيئة الوطنية 

للتقويم واالعتماد األكاديمى 

مقرر لكل  36)مقررا  72وعددهم 

 (برنامج

 ر أهداف واضحة لكل برنامج ذك

على حده ، وتوضيح مدى إحتياج 

 المجتمع السعودى له

  ذكر أهمية كل برنامج ومسوغات

تقديمه ومدى توافقه مع رؤية 

  2030المملكة 

  تقرير عن توافر اإلمكانيات المادية

 للبرنامج بشكل كاف وحديث

  تحديد شروط القبول الخاصة بكل

 برنامج

 بقا لقواعد ترقيم جميع المقررات ط

 102الترقيم وللنموذج 

  معدل استقرار أعضاء هيئة

التدريس بالقسم على مدار السنوات 

 الخمس الماضية

  السير الذاتية ألعضاء هيئة

التدريس بالقسم وفقا للنموذج الذى 

 أرفقته عمادة الدراسات العليا

  محلية ، ) جامعاتتحديد ثالث

تحكيم كل ل( إقليمية ، و دولية

 102ذلك طبقا للنموذج برنامج ، و

  توصيف لمحتويات االختبار

 التأهيلى لبرنامج الدكتوراه

 الرد على تقارير محكمي البرامج 

 ض المطلوبة للبرامج رتجهيز قوالب الع

 من قبل عمادة الدراسات العليا

  تجهيز كافة المستندات المطلوبة لعمادة

الدراسات العليا ، بما ضمن الحصول 

رامجعلي الموافقة علي الب
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 لجنة االبتعاث

 

 احمد الغامدي :اللجنة رئيس

 

 أعضاء اللجنة

  نايف الزهراني  

   خلود أبو النجا  

   نجاح الصاعدي 

  رؤى مكي 

  دعاء باسالمة 

 

 مهام اللجنة

  المبتعثين شؤون متابعة 

 ما يحيله رئيس القسم ةمناقش 

  توثيق منجزات اللجنة في التقرير

 السنوي

 

 إنجازات اللجنة

 

 لنيل بعثة طلب على بالموافقة توصية 

 هاشم األستاذ من مقدمة الدكتوراه درجة

 .الثقفي عبدالعزيز بن

 بعثة تمديد طلب على بالموافقة توصية 

 الدكتوراه درجة على الحصول الستكمال

 القادر عبد بنت مها األستاذة من مقدمة

 .الشريف

 لنيل بعثة طلب على بالموافقة توصية 

 إيمان األستاذة من مقدمة اهالدكتور درجة

 .علواني بنت محمد

  توصية بالموافقة على طلب تمديد بعثة لنيل

درجة الدكتوراه مقدمة من األستاذ علي بن 

 .رشاش الزهراني

  توصية بالموافقة على طلب تمديد بعثة

الستكمال الحصول على درجة الدكتوراه 

 .مقدمة من األستاذة سحر بنت حسين نازرة

 وافقة على طلب تمديد بعثة لنيل توصية بالم

درجة الدكتوراه مقدمة من األستاذة فاخرة 

 بنت مزعل العتيبي

  توصية بالموافقة على طلب تمديد بعثة لنيل

درجة الدكتوراه مقدمة من األستاذ مها بنت 

 .حامد الثقفي

  توصية بالموافقة على طلب بعثة لنيل

درجة الدكتوراه مقدمة من األستاذ ابراهيم 

 .ر نامي السلميمبش

 للمبتعثين صفحة وتطوير إنشاء على العمل 

 .االلكتروني الموقع على
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 لجنة شؤون طالب الدراسات العليا

 

    اللهيبى فواز :اللجنة رئيس

 

 أعضاء اللجنة

 فالح الدوسرى 

 سليمان السعيد  

  عبدهللا االحمري  

    محمد المبروك 

  محمد بالل 

  سماح االمير  

  هالة حجازي 

 تسام أبو سليمان  اب 

 حنان الصاعدي 

  أحالم قملو

 

 مهام اللجنة

 

  فحص وتقييم ملفات المتقدمين

 للدراسات العليا

 االشراف على اعداد اختبارات القبول 

  التوصية باعتماد مقررات تكميلية عند

 الحاجة

  االشراف على جدول مقررات

 الدراسات العليا

 االشراف على طلبات تعيين المشرفين 

 همة في اثراء محتوى الموقع المسا

 االلكتروني للقسم

 انجاز ما يحيله رئيس القسم من اعمال 

  توثيق منجزات اللجنة في التقرير

 السنوي

 

 إنجازات اللجنة

 

  التوصية باعتماد مقررات تكميلية لطالبات

 الماجستير فى الرياضيات  البحتة

 الشراف على طلبات تعيين المشرفينتم ا 
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 اد االكاديميلجنة االعتم

 

 عبدهللا االحمري :اللجنة رئيس

 

 أعضاء اللجنة

 فالح الدوسرى 

 السعيد الشين 

 محمد غنيم 

 محمد بوعلي 

  وجدي القالل  

 عاطف علية  

   محمد المبروك 

 محمد حمودة 

 منتصر سعفان 

  سميحة رعد 

  فائزة اللحياني 

  اماني الفضلي 

  رؤى مكي 

 دعاء باسالمة 

 نجالء محمد 

 ايمان اللقماني 

 اميمة الشنقيطي 

 هنادي بنجر 

 تهاني أبو شال 

 وفاء القرشي 

 رنا خشاب 

 

 مهام اللجنة

 تنفيذ متطلبات االعتماد االكاديمي   المساهمة في اثراء محتوى الموقع

  االلكتروني للقسم
 

 إنجازات اللجنة

  مراجعة توصيف البرنامج والمقررات

شاملة كافة المصفوفات الخاصة بنواتج 

نامج وعالقتها بالمقررات التعلم بالبر

 .وقياسها

  األنتهاء من تعديل توصيف مقررات

برنامج الرياضيات طبقا للمالحظات 

المبدئية من الهيئة األلمانية لالعتماد 

ASIIN 

  من  مشروطالحصول على اعتماد

الهيئة األلمانية لمدة عام لحين االنتهاء 

من االشتراطات النهائية للهيئة األلمانية 

 ASIINلالعتماد 

  للمقررات جمع التقارير الدورية

 الدراسية 

 نتهاء من تقرير البرنامج السنوىاإل 

  إعداد الدراسة الذاتية لبرنامج

الرياضيات لتقديمها الى المركز 

 الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي

  االجتماع بشكل دورى لمناقشة متطلبات

األعتماد ومتابعة اجراءات الجودة 

 بالقسم
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 اللقاءات العلميةلجنة 

 

 فالح الدوسرى :اللجنة رئيس

 

 :أعضاء اللجنة 

    محمد المبروك 

 منتصر سعفان 

 سميحة رعد 

 فائزة اللحياني  

 هنادي بنجر  

 نهى سيام

 

 مهام اللجنة

 

  تنسيق اللقاءات العلمية ألعضاء هيئة

 التدريس

  تنسيق اللقاءات العلمية لطالب

 الدراسات العليا

 ء محتوى الموقع المساهمة في اثرا

 االلكتروني للقسم

  توثيق منجزات اللجنة في التقرير

  السنوي

 

 إنجازات اللجنة

 

  تم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس

بالقسم إلبداء موافقتهم على المشاركة 

 بإلقاء سيمينار فى القسم 

  تم عمل جدول لمواعيد السيمينارات

بالقسم وإبالغ األعضاء المشاركين 

 سيميناراتهمبمواعيد 

  تم عمل إعالن لكل سيمينار قبل موعده

 بأربعة أيام على كافة مجموعات القسم

  تم التنسيق بين المقرات المختلفة للقسم

 وضمان عرض السيمنارات للمقرات

  تم تزويد لجنة تطوير الموقع اإللكترونى

للقسم بتأكيد إلقاء السيمينارات وأسماء 

ك المحاضرين وعناوين المحاضرات وذل

 .بعد اإلنتهاء من أداء كل لقاء على حده

  تم إعداد رابط إلكترونى يمكن عضو هيئة

التدريس من التسجيل في سيمينارات العام 

 القادم 
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 لجنة الجدول

 

 سليمان السعيد :اللجنة رئيس

 

 :أعضاء اللجنة 

 عبدهللا االحمري 

 السعيد الشين 

 عاطف علية 

 منتصر سعفان 

 هنادي بنجر  

 وسامل العيدر 

 تهاني أبو شال 

 ازهار جان 

 غادة بدري 

 تغريد عسيري 

 رانيا حريري

  

 مهام اللجنة

  بدء العمل على الجدول الدراسي من

 األسبوع الثالث

  عرض الجدول على مجلس القسم قبل

 اعتماده

  توثيق منجزات اللجنة في التقرير

  السنوي

 

 إنجازات اللجنة

 

 يالت الجدول للفصل الدراسي متابعة تعد

 األول

  ، عمل الجدول للفصل الدراسى الثاني

 وعرضه علي مجلس القسم

  عمل الجدول للفصل الصيفي 

  إعداد مسودة الجدول للفصل الدراسى

 هـ  1441/1440األول 

 

 



 هـ  1440/1439التقرير السنوى لقسم العلوم الرياضية للعام الجامعى      32

 

 

 لجنة التفرغ العلمي و الترقيات

 

 فوزي سجيني :اللجنة رئيس

 

 أعضاء اللجنة

 السعيد الشين 

 رجاء معتوق 

 حنان الصاعدي 

 لعيدروسأمل ا 

 

 مهام اللجنة

  استقبال طلبات التفرغ العلمي بداية

 كل عام جامعي

  عرض اسماء المرشحين للتفرغ على

 مجلس القسم 

 تدقيق طلبات الترقية 

  توثيق منجزات اللجنة في التقرير

  السنوي

 

 

 إنجازات اللجنة

 

  تدقيق معاملة طلب ترقية إلي درجة

أستاذ لسعادة الدكتورة حنان 

 ىالصاعد

 التفرغ  التوصية بالموافقة على طلب

 مجدى كتبى لدكتورالعلمي ل

   التوصية بالموافقة على طلب التفرغ

 العلمي للدكتورة  آمال حاتم،

  التوصية بالموافقة على طلب التفرغ

 العلمي للدكتورة أحالم قملو

  التوصية بالموافقة على طلب التفرغ

 العلمي للدكتورة أزهار جان

 قة على طلب التفرغ التوصية بالمواف

 العلمي للدكتورة أمل العيدروس
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 البحث العلمىلجنة 

 

 أحمد الغامدى :اللجنة رئيس

 

 أعضاء اللجنة 

 احمد بن علي الخماش 

 عبدهللا احمد عبدهللا  

  الدوسريعمران فالح   

 فايزه محمد اللحياني 

 رؤى محمد مكي  

 مكية سليمان مكي
 

 مهام اللجنة

 يز اهمية البحث المساهمة في تعز

العلمي للمجتمع والجامعة والقسم 

وعضو هيئة التدريس وتشجيع 

منسوبي القسم ل القيام باالبحاث 

خاصة حديثي ، فرادى او مشتركين

 التخرج

  تكوين المجموعات البحثية في القسم

 والالئحة المنظمة وعملية تفعيلها

  توضيح وشرح منافذ النشر المعتبرة

 وتصنيفاتها المختلفة

 لمشاركة والتفاعل مع مجلة الكلية ا

 للعلوم التطبيقية

  توضيح معنى االقتباس وطرق

وبرامج قياسه في العلوم الرياضية 

 وطرق التوثيق والفهرسة العلمية

  تحديد اهم خطوات القسم وماذا يجب

علينا عمله في هذا المجال خاصة 

  التدريب وثقافة البحث والنشر

 يز دعم االبحاث ودراسة طلبات التم

 .المتاحة حسب النظام والالئحة
 

 إنجازات اللجنة

 

  دراسة الطلبات المقدمة ل نيل بدل

مرفق ( طلب 71فوق )التميز البحثي 

 .عينة منها

  تكوين قاعدة بيانات مطلوبة من الكلية

للنتاج البحثي لقسم العلوم الرياضية 

 .لثالثة اعوام سابقة

  تكوين مجموعات بحثية في مختلف

 لدقيقة في القسمالتخصصات ا

  نشر ثقافة البحث العلمي في القسم

وكل ما له عالقة بالنشر العلمي 

 ومجالت معامل التأثير وغيرها

  نشر ثقافة الكتابة والطباعة بلغة

 (الالتكس)الرياضيات العلمية 
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 لجنة االختبارات

 

 محمد بو علي :اللجنة رئيس

 

 أعضاء اللجنة

 

 محمد حمودة 

 إبراهيم السلمي 

 ل حاتم أما 

  نجالء محمد 

 منال بادغيش 

 رباب البار 

  رحاب السلطان  

 رنا خشاب 

 

 مهام اللجنة

 

  تامين مراقبين لالختبارات الدورية

 والنهائية

  استالم أوراق إجابات االختبارات

  النهائية وارشفتها

 

 إنجازات اللجنة

 

  لالختبارات النهائية  اإلجابةاستالم أوراق

  وتقرير المقرر

 المراقبات على االختبارات فيروت 

  لبرامج تنسيق االختبارات النهائية

  الماجستير
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 لجنة الموارد البشرية

 

 عبدهللا االحمري :اللجنة رئيس

 

 أعضاء اللجنة

 

  احمد الغامدي 

  فواز اللهيبي 

  سليمان السعيد 

  نايف الزهراني 

 سميحة رعد 

  ازهار جان 

  آمال حاتم 

 مكية مكي 

 

 مهام اللجنة

 

  دراسة االحتياجات الوظيفية وتحديد

 النقص والفائض منها 

  دراسة طلبات التعاقد وتجديد التعاقد 

 دراسة طلبات تمديد ونقل الخدمات 

  اعداد االختبارات والمقابالت

 الشخصية

  توثيق منجزات اللجنة في التقرير

 السنوي

 

 إنجازات اللجنة

  التوصية بالموافقة على نقل خدمات

رة هوازن الزهرانى من سعادة الدكتو

 جامعة الباحة 

  مناقشة طلب سعادة الدكتور محمد

 الدويخ االستعانة بخدماته

  مناقشة طلب سعادة الدكتورة رباب

 البار تمديد خدماتها

  التوصية بالموافقة على االستعانة

بخدمات سعادة األستاذ الدكتور أحمد 

 الخماش

  التوصية بالموافقة على االستعانة

دة األستاذ الدكتور فالح بخدمات سعا

 الدوسرى

  مناقشة طلب سعادة الدكتورة عبير

 البقمى نقل خدماتها من جامعة الطائف
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  التوصية بالموافقة على تجديد

االستعانة بخدمات سعادة الدكتور 

 السعيد الشين

   التوصية بالموافقة على تجديد

االستعانة بخدمات سعادة األستاذ 

 الدكتور عبدهللا أحمد

 ية بالموافقة على تجديد التوص

االستعانة بخدمات سعادة الدكتور 

 فوزى سجينى

  التوصية بالموافقة على تجديد

االستعانة بخدمات سعادة الدكتور 

 عبدهللا عبده

  مناقشة طلب نقل خدمات سعادة

الدكتورة أميرة إيشان من جامعة 

 الطائف

  مناقشة طلب نقل خدمات سعادة

ة من جامع المعيدة سارة المعمرى

 الطائف

  التوصية بالموافقة على نقل خدمات

سعادة الدكتورة رؤى مكى إلى الكلية 

 الجامعية بالجموم
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 لجنة تطوير الموقع االلكتروني للقسم

 

 محمد غنيم :اللجنة رئيس

 

  أعضاء اللجنة

 محمد بالل 

 دعاء باسالمة 

 مشاعل الصبحي 

 منال بادغيش 

 حصة الزهراني

  

 مهام اللجنة

 

 رة محتوى الموقعإدا  

 

 إنجازات اللجنة

 

  اضافة العديد من الصفحات الى موقع

الخطة ،  لجان القسم القسم مثل

، توصيف المقررات،  الدراسية

 المبتعثين،  اللقاءات العلمية

  تصميم صفحة أعضاء هيئة التدريس

 بالقسم 

 بعض المقررات تخصيص صفحات ل

 والدراسية وتشمل خطة التدريس 

 تباراتنماذج االخ

  تحديث مستمر لمحتوى الموقع

  االلكترونى للقسم
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 لجنة شؤون الطالب

 

   نايف الزهراني :اللجنة رئيس

 

 أعضاء اللجنة

  فواز عسيري 

  رانيا حريري 

  ازهار جان 

 آمال حاتم 

  غادة بدري 

 حصة الزهراني 

 رحاب السلطان 

 سحر الكاظمي 

 مصلحة الزهراني 

 

 مهام اللجنة

 

 يذ برنامج أنشطة طالبيةاعداد وتنف 

  اعداد برنامج لتكريم الطالب

 المتفوقين

 ارشاد وتهيئة الطالب المستجدين 

  المساهمة في اثراء محتوى الموقع

 االلكتروني للقسم

  توثيق منجزات اللجنة في التقرير

  السنوي

 

 إنجازات اللجنة
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 لجنة الشؤون الفنية

 

 عبدهللا االحمري :اللجنة رئيس

 

 اء اللجنة أعض

 محمد غنيم 

 محمد بوعلي 

 صالح الحارثي 

 هدى الصبان 

 نور العين الكبسي 

 مكية مكي 

 

 مهام اللجنة

 

  االشراف على جاهزية معامل الحاسب 

  حصر احتياجات القسم للمستلزمات

 والتجهيزات

 االشراف على جاهزية قاعات الشبكة 

 انجاز ما يحيله رئيس القسم من اعمال 

 

 إنجازات اللجنة

  رفع تقرير إلى سعادة رئيس القسم حول معملى الحاسب اآللى بالعابدية يشمل تحسين

 تجهيزات المعملين
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 لجنة متابعة سير العملية التعليمية

 

 اماني الفضلي   :اللجنة رئيس

 

 أعضاء اللجنة

  عبير بخش 

  نجاة الغامدي 

  أحالم قملو 

  نفيسة الهندي 

  ايمان علواني 

 

 ةمهام اللجن

 

 متابعة الحضور والغياب   توثيق منجزات اللجنة في التقرير

  السنوي

 

 إنجازات اللجنة
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 لجنة التقرير السنوي

 

 منتصر سعفان   :اللجنة رئيس

 

  أعضاء اللجنة

 محمد غنيم 

  وجدي القالل 

  سماح االمير 

  بدرية السلمي 

 رحاب السلطان 

  حصة الزهراني 

 

 مهام اللجنة

 

 لتقرير السنوي للقسماعداد ا   نشر مسودة أولى للتقرير بداية الفصل

 الدراسي الثاني

 

 إنجازات اللجنة

 

  تم إعداد أول تقرير سنوى للقسم 
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 أمانة مجلس القسم
 

عضوا، تتوزع رتبهم بين أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ،  60بلغ عدد أعضاء مجلس القسم 

 .وأستاذ

 اجتماعاً ،  (24)هـ   1439/1440القسم خالل العام الجامعى  وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس

 %.73.73حيث كانت نسب الحضور  باإلضافة إلى جلسة تفويضية واحدة،

التوصيات نوزعت بين موضوعات إدارية ،  من( 97)عدد القسم خالل هذه اإلجتماعات وقد اتخذ 

ث ، موضوعات البرامج والمناهج موضوعات الموارد البشرية ، شئون الطالب ، موضوعات األبتعا

 :وبياناتها كالتالىوموضوعات أخرى ، ، 

 

 التفصيل نوع التوصية م

 عدد التوصيات

الفصل 

 األول

الفصل 

 الثانى
 المجموع

 11 2 9  موضوعات إدارية 1

موضوعات  2

 الموارد البشرية

الترقيات ، النقل ، التعيينات ، طلبات 

 لمؤتمراتالتمديد ، التجديد ، وحضور ا
28 12 40 

 14 4 10  شئون الطالب 3

موضوعات  4

 األبتعاث
 12 0 12 

موضوعات  5

 البرامج والمناهج
 5 6 11 

 9 9 0  موضوعات أخرى 6
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 إنجازات أمانة المجلس

  تم تخصيص غرفة ألمانة المجلس بجانب مكتب رئيس القسم يتم فيها االحتفاظ

يتم إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس بالمستندات الخاصة بالمواضيع التي 

 .القسم

 تم إنشاء ايميل خاص بأمانة المجلس :mthscim_c@uqu.edu.sa 

  حرصا من األمانة على تسريع إدراج الموضوعات على المجلس، خصصت

األمانة موعدين في األسبوع لجلسات القسم أحدها يوم الثالثاء واآلخر يوم 

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الخميس من كل أسبوع وذلك ابتداء من 

 .هـ 2439/2441

 تم رفع التحضير االلكتروني حتى المجلس الحادي عشر. 

 

 قرارات معالي مدير الجامعة المبنية على توصيات مجلس القسم

 

  التعيينات 

 قرارات االبتعاث 

 نقل خدمات 
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 أرقامفى الرياضية  العلوم قسم

 

 123 الطالبات المقبوالت ببرنامج البكالوريوس عدد 58 عدد أعضاء المجلس

 8 عدد اللقاءات العلمية 21 الذكور عدد أعضاء المجلس

 30 عدد األبحاث المنشورة  37 اإلناث عدد أعضاء المجلس

 12 عدد المجموعات البحثية 84 عدد أعضاء هيئة التدريس 

 2 العليا عدد برامج الدراسات 74 عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين

 23 عدد طالبات الدراسات العليا بالقسم 10 عدد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

 3 عدد مناقشات رسائل الماجستير 5 عدد اإلداريين 

 97 عدد الموضوعات التي ناقشها المجلس 12 عدد الجلسات المنعقدة

 11 عدد الموضوعات اإلدارية  73.73  نسبة حضور أعضاء المجلس

 40 عدد موضوعات الموارد البشرية  1 دد المتفرغين علمياع

 14 عدد موضوعات شؤون الطالب  18 عدد المبتعثين

 12 عدد موضوعات االبتعاث   3 عدد خريجي االبتعاث

 11 عدد موضوعات البرامج والمناهج   16 عدد اللجان

 9 موضوعات أخرى عددها   76 عدد الطالب المقبولين ببرنامج البكالوريوس
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 :وسائل االتصال

         

 

 ext 3297 0125270000    رئيس القسم  

 ext 7727 0125270000    وكيلة رئيس القسم

 ext 3298 0125270000       سكرتير رئيس القسم

 ext 7728, ext 7729 0125270000   سكرتيرة وكيلة رئيس القسم

  mthscim@uqu.edu.sa     ايميل القسم

 https://uqu.edu.sa/mthscim رابط صفحة القسم

 –كلية العلوم التطبيقية  –قسم العلوم الرياضية   عنوان البريد للقسم

 ( 715: )ص ب –مكة الكرمة  –جامعة أم القرى 

 المملكة العربية السعودية
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