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   كلمة عميد الكلية
د. توفيق بن علي الشريف

، جّل ثناُؤه، والصالة والســـالم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين...
ِ
 ونعمائه

ِ
 على آالئه

ِ
المحمود

إن الكليـــة الجامعيـــة بالجمـــوم هي امتداد لجامعتنـــا العريقة جامعة أم القرى، والتـــي تميزت بموقعها في 
منطقـــة وســـطية بيـــن مدينتي مكة المكرمة وجـــدة، وتخدم محافظـــة الجموم بمراكزهـــا الثمانية والقرى 
التابعـــة لها، حيـــث تقدم الكلية الجامعيـــة برامج أكاديمية مختلفـــة التخصصات لخدمة أبنـــاء هذا الوطن، 
وتســـعى لتطويرها وتحديثها بما يتماشـــى مع رؤية ريادية لوطن متطور، حيث تنبثق رؤيتنا ورســـالتنا من 
رؤية ٢٠3٠؛ مســـتعدين بذلـــك بفريـــق عمـــل متميز من أعضـــاء هيئة التدريـــس بمختلف درجاتهـــم العلمية 
وتخصصاتهـــم التـــي تخـــدم البرامـــج، والذيـــن يتـــم اختيارهم وفـــق احتياجات األقســـام األكاديميـــة، بمعايير 
تحقـــق مختلـــف الشـــهادات والمؤهـــالت والخبرات العالميـــة، وكادر إداري متمكـــن مـــن اإلدارييـــن ذوي 
الخبـــرات اإلداريـــة المتميزة؛ ضمـــن بيئة تعليمية حديثة، تشـــمل المباني والتجهيـــزات الالزمة من القاعات 
والمعامـــل واالســـتديوهات بشـــطري الطـــالب والطالبـــات، والتـــي بدأ العمـــل بهـــا منـــذ عام 1434هــــ، وتم 
افتتاحها رســـميًا بتاريخ 9/ 3/ 1439هـ، برعاية نائب أمير المنطقة عبدهللا بن بندر بن عبدالعزيز - حفظه هللا.

ومـــن أولوياتنـــا العمـــل المســـتمر فـــي تحســـين جودتهـــا وتوفيـــر أفضـــل التجهيـــزات والتقنيات لطالبنـــا 
وطالباتنـــا، الذيـــن انطلقـــوا فـــي جامعة أم القرى مشـــاركين فـــي جميع أنشـــطتها ومســـابقاتها وحققوا 

عـــددًا مـــن الجوائـــز واإلنجازات.
وفـــي خضم ذلك تســـعى الكلية بكل اجتهاد فـــي الحصول على االعتماد البرامجي، والذي حقق منه قســـم 
الحاســـب اآللـــي أولـــى األهداف بحصولـــه على اعتماد هيئـــة ABET، كما تســـعى بجميع برامجهـــا وكوادرها 

اإلداريـــة والفنيـــة في الحصول على االعتماد المؤسســـي وفق خطـــة جامعة أم القرى.
وفـــي خططنـــا المســـتقبلية إضافة عدد مـــن البرامج التي تعـــزز رؤية الكلية ورســـالتها، والبـــدء في برامج 
الدراســـات العليـــا لعـــدد مـــن البرامج األكاديميـــة، كما نطمح إلـــى رؤية رياديـــة بخطـــى واثقة يدعمنا دومًا 
معالـــي مديـــر الجامعة الـــذي يولي جـــل اهتمامه واســـتجابتة لجميع احتياجـــات الكلية. ونضع هـــذا التقرير 
الســـنوي للعـــام 1438هـ/1439هـ ليقدم للقارئ الكريـــم توثيقًا إلنجازات الكلية في الفترة الســـابقة داعين هللا 

تعالـــى أن يحقـــق النجاح والتقـــدم لجامعتنا وأبنائنا الطـــالب والطالبات.
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كلمة وكيلة الكلية بشطر الطالبات
د. هنادي محمد عمر سراج قمرة

الحمـــد للـــه رب العالميـــن، الـــذي شـــرف أهل العلـــم ورفع منزلتهـــم على ســـائر الخلق، والصالة والســـالم 

علـــى اشـــرف االنبياء والمرســـلين ســـيدنا محمد وعلـــى اله وصحبـــه اجمعين . 

تمثل الكلية الجامعية بالجموم .. جامعة ام القرى برســـالتها وأهدافها ..و تســـعى وكالة الكلية الجامعية 

بشـــطر الطالبـــات الى تحقيق رســـالة الكليـــة وأهدافها في التدريـــس والبحث العلمي وخدمـــة المجتمع .

واالهتمـــام بطالباتنـــا وتحقيـــق البيئـــة االكاديميـــة المناســـبة لهن ، لنبني  جيـــال متعلما واعيا ،  يســـهم في 

البنـــاء  تحقيـــق رؤيـــة الوطـــن . التي وضعت االمـــرأة في أولـــى اهتماماتها .

وعلـــى مـــدار العـــام توالت اإلنجـــازات االكاديميـــة واإلدارية  و الفعاليات واألنشـــطة المختلفـــة  ..مما جعل 

الكليـــة فـــي إنتاجيـــة مســـتمرة وعطـــاء دائـــم لتحقيق رســـالة ورؤيـــة جامعتنـــا ام القـــرى ، من حيـــث  إعداد 

وتأهيـــل وتخريـــج الكـــوادر المؤهلـــة تأهياًل علميـــًا وفنيـــًا، ، لتلبية احتياجـــات المجتمع .

اســـال هللا ان يبارك جهود كل من شـــارك وســـاهم فـــي التخطيط واالعداد والتنفيذ على مـــدار العام . وان 

تســـتمر الكلية في اإلنجازات والعطـــاءات لتحقق األفضل دوما .
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مقدمة

الكليـــة الجامعيـــة في الجمـــوم هي إحدى كليـــات جامعة أم القرى التـــي ألحقت بها عام 14٢٧هـ وســـعيًا من 
الدولـــة أيدها هللا في نشـــر التعليـــم العالي في مختلف مـــدن ومحافظات المملكة صدر التوجيه الســـامي 
الكريـــم رقـــم 1٠٢٠9/م ب وتاريـــخ 14٢9/1٢/3٠هــــ بالموافقـــة علـــى قـــرار مجلس التعليـــم العالي رقـــم )1٠/٥٠/14٢9( 
القاضـــي بإعـــادة هيكلـــة الكلية بما يتناســـب مع احتياجـــات الكلية علـــى أن يكون مقرهـــا محافظة الجموم 
التابعـــة ألمـــارة منطقة مكة المكرمة والتي ترتبـــط إداريًا بمدينة مكة المكرمة بمســـمى )الكلية الجامعية 

بمحافظـــة الجمـــوم (على أن تتضمن هـــذه الكلية الوليدة األقســـام اآلتية:-
قسم الدراسات اإلسالمية.

قسم الكيمياء.
قسم الفيزياء.
قسم األحياء.
قسم اإلعالم.

قسم الحاسب اآللي.
قسم النظم والمعلومات.

قسم المحاسبة.

قسم الرياضيات.
قسم اللغة العربية.

قسم الخدمة االجتماعية.

موقع الكلية: محافظة الجموم
نبذة تعريفية مختصرة عن محافظة الجموم:-

محافظـــة الجمـــوم هي إحـــدى المحافظات التابعة ألمـــارة منطقة مكة المكرمة من الفئـــة )ب( وتقع في 
شـــمال مدينة مكة المكرمة وتبعد عنها حوالي ثالثون كيلو مترا ويبلغ عدد ســـكانها تقريبًا ســـبعون ألف 
نســـمة يمارســـون مختلف المهـــن واألعمـــال الزراعيـــة والتجارية والصناعيـــة. ويوجد بهـــا مختلف مراحل 
التعليـــم العـــام الثـــالث: )االبتدائية والمتوســـطة والثانوية(. وترتبـــط إداريًا في مختلف المجـــاالت باإلدارات 

الحكوميـــة في مدينة مكـــة المكرمة.
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رؤية الكلية:-
تنطلـــق رؤيـــة الكليـــة مـــن رؤيـــة الجامعـــة األم، جامعـــة أم القرى وتتمثـــل في الســـعي إلى تحقيـــق الريادة 
العالميـــة فـــي مختلـــف التخصصـــات العلميـــة والنظريـــة التـــي تتضمنهـــا الكليـــة من خـــالل جـــودة األداء 

التدريســـي والبحثـــي وخدمـــة المجتمع.

رسالة الكلية:-
تنطلق رسالة الكلية من رسالة الجامعة )األم( جامعة أم القرى وتتمثل في توفير بيئة علمية وعملية 

وبحثية ذات جودة عالية لتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات العلمية والنظرية التي 
تتضمنها الكلية وبما يتوافق مع احتياجات المجتمع.

األقســـام المعتمدة للكلية الجامعة بمكة المكرمة بموجب التوجيه الســـامي الكريم رقم 1٠٢٠9/ م ب وتاريخ 
14٢9/1٢/3٠هـ المتضمن الموافقة على قرار مجلس التعليم العالي رقم )14٢9/٥٠/1٠هـ(.  

الدراسات اإلسالمية.. 1
اللغة العربية.. ٢
الرياضيات.. 3
الكيمياء.. 4
الفيزياء.. ٥
األحياء. ٦
الحاسب اآللي.. ٧
نظم المعلومات.. 8
المحاسبة.. 9
اإلعالم.. 1٠
الخدمة االجتماعية.. 11

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية 
جميع األقسام تمنح درجة البكالوريوس في التخصص.
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  وكالة الشؤون التعليمية
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مقدمة

تقوم وكالة الكلية للشؤون التعليمية بتوفير بيئة اكاديمية متميزة تساهم في تطوير كلما يتعلق 
بالتعليم والتعلم. وتعمل الوكالة بالتنسيق مع عمادة الكلية و رؤساء األقسام، ومن خالل اللجان 

المختصة بالكلية لتطوير المناهج و الخطط الدراسية، وتطوير آليات التعليم والتعلم، ورفع مستوى 
أعضاء هيئة التدريس، وتقديم الخدمات األكاديمية المساعدة للطالب كاإلرشاد األكاديمي.

رؤية الوكالة:

توفير بيئة أكاديمية جذابة و متميزة.
رسالة وكالة الشؤون التعليمية

بناء بيئة أكاديمية متميزة تسهم في إعداد الطالب أكاديميا و معرفيا تحقق طموحات و متطلبات روية 
٢٠3٠ و ذلك بتطوير اعضاء هيئة التدريس و الخطط الدراسية وفق معايير االعتماد االكاديمي.

الهيكل التنظيمي لوكالة الشؤون التعليمية:
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اللجان العاملة بوكالة الشؤون التعليمية:
لجان الشؤون االكاديمية:

-لجنة الترقيات:

الصفةعمله الحالياالسمم

رئيس اللجنةعميد الكلية د /توفيق بن علي الشريف

عضوًاوكيل الكلية للشؤون التعليمية د / عبدالمجيد بن فهد الرفاعي

عضوًارئيس قسم الرياضيات أ.د/ صالح بن منيع الحربي

عضوًاعضو هيئة تدريس بقسم األحياء أ.د / كمال علس أحمد عطية

عضوًاعضو هيئة تدريس بقسم الفيزياءأ.د / فوزي صالح طرابيه

عضوًاعضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربيةأ.د / أحمد عبدالمجيد خليف

عضوَاعضو هيئة تدريس بقسم الحاسب اآلليد/ خير الدين حاج بوعزة

لجنة المناهج و الخطط الدراسية: 

الصفةالعمل الحالياالسمم

رئيسًاعميد الكلية أ.د /توفيق بن علي الشريف

نائباوكيل الكلية للشؤون التعليميةد/ عبدالمجيد بن فهد الرفاعي2

عضوًارئيس قسم الرياضياتأ.د / صالح بن منيع الحربي3

عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربيةأ.د / أحمد عبدالمجيد خليفه4

عضوَاعضو هيئة التدريس بقسم الفيزياءأ.د / فوزي صالح طرابيه5

عضوَاعضو هيئة التدريس بقسم األحياءأ.د / كمال علس أحمد عطية6

عضوَاعضو هيئة التدريس بقسم الكيمياءد. محمود سيد بشندي7

عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم الحاسب اآلليد/ خير الدين أو عزة8

عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم الرياضياتد. صالح محمد عمران محمد9
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لجنة تطوير المعامل

صفتهالقسماالسمم

رئيسًاعميد الكلية أ.د /توفيق بن علي الشريف

نائبًاوكيل الكلية للشؤون التعليمية د / عبدالمجيد بن فهد الرفاعي

عضوًارئيس قسم االحياء أ.د/ سمير بن حسن قاري

عضوًارئيس قسم الكيمياء د/ سامي  بن عبدهللا الحربي

عضوًارئيس قسم الفيزياء   د/ سعيد بن معيض القحطاني

لجنة شؤون الطالب

صفتهالقسماالسمم

رئيسًاوكيل الكلية للشؤون التعليمية د / عبدالمجيد بن فهد الرفاعي

نائبًاوكيلة الكلية للشؤون التعليمية لشطر الطالباتد. مها بنت عبدهللا الشريف

عضوًارئيس قسم الرياضياتأ.د/ صالح بن منيع الحربي

عضوًارئيس قسم الحاسب اآلليد. أحمد بن فيصل سبحي

عضوًارئيس قسم الدراسات اإلسالميةأنس بن سعيد القحطاني

لجنة اإلرشاد االكاديمية

صفتهالقسماالسمم

رئيسًاعميد الكليةد. توفيق بن علي الشريف

نائبًاوكيل الكلية للشؤون التعليميةد. عبدالمجيد بن فهد الرفاعي

عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم الكيمياءد. حسام الدسوقي

عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم الفيزياءد. سعيد معيض القحطاني

عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم الحاسب اآلليد. عالء الدين عبدالحكيم
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عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم األحياءد. أشرف أحمد البدوي

عضوَاعضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربيةد. الوليد عبدالرؤوف المنشاوي

عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالميةد. محمد عبدالعزيز إمام أبوزيد

عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم المحاسبةد. وليد حمدي يونس

عضوًاعضو هيئة التدريس بقسم الرياضياتد. بدر الحربي

مقرراالمنسق األكاديميعامر أحمد الجيزاوي

إحصائية طالب و طالبات الكلية
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النادي الطالبي

أسست وكالة الشؤون التعليمية النادي الطالبي في هذا العام و ذلك من أجل تفعيل األنشطة 
والمشاركات الطالبية.

رؤية و رسالة  و مهام النادي الطالبي:
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من منجزات وكالة الشؤون التعليمية

المشاركة في ملتقى المستجدين

االحتفال باليوم الوطني
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تكريم الطلبة المتفوقين

إقامة دورات متنوعة ألعضاء هيئة التدريس و الطالب:
أ-دورة إدارة المحتوى الرقمي:
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ب- دورة التعلم االلكتروني:





            قسم األحياء 
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مقدمة

يضـــم قســـم األحياء نخبة من أعضـــاء هيئة التدريـــس في تخصصات علـــوم األحياء المختلفـــة. باإلضافة 
الـــى محاضريـــن ســـعوديين يكمـــالن دراســـتهم العليـــا كمبتعثيـــن إلكمـــال الدراســـات العليـــا. كما يضم 
القســـم اداري ومراســـل وكادر فنـــي مؤهل يشـــرف على تجهيز و تشـــغيل المختبـــرات العلمية. كما يضم 

القســـم اربعة مختبـــرات ومعمل مركـــزي لألبحاث .

الرؤية
ان نكون قسما اكاديميا متميزا على المستوى األكاديمي والبحثي محليا وعالميا .

الرسالة
تخريج كوادر وطنية متميزة علميا، عمليا وبحثيا لمواجهة متطلبات بيئة العمل وتنمية المجتمع وفق 

برامج أكاديمية وبيئة تعليمية جاذبة في مجال علم األحياء.

أعضاء القسم ومنسوبيه:

يحتوي قسم األحياء على ثالثة عشر عضو هيئة تدريس في تخصصات مختلفة وبدرجات متنوعة:

متعاقدسعوديالعدد الكليالدرجة

211أستاذ

523استاذ مشارك

211استاذ مساعد

22محاضر

11معيد

11فني مختبر
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برنامج األحياء التربوي ) مسار ( . توصيه 28

عدد الطالب المتبقين= ٢٥

عدد الطالب المتوقع تخرجهم حتي نهاية الفصل الدراسي األول 1438-1439هـ = 14

العدد المتوقع تخرجه بنهاية العام الدراسي 1438-1439هـ = 11 طالب 

برنامج األحياء العامة. توصية 37 أ. 
الجدول التالي يوضح عدد طالب القسم خالل العامين 143٧-1438هـ و 1438-1439هـ.

المجموععدد الطالب التحويل اآلليعدد الطالب المقبولينالعام

501767هـ1437-1438

42متوقع2715هـ1438-1439

طالب 109 مجموع طالب البرنامج
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خطة اإلرشاد األكاديمي
أهداف االرشاد األكاديمي:

تعريف الطالب المستجدين بطبيعة الحياة الجامعية الجديدة المقدمين عليها.
ارشاد الطالب بالنظم االكاديمية لتسهيل فهم واستيعاب الخطة الدراسية للقسم.

العمـــل علـــى رفع كفـــاءة الطالب الدراســـية وعـــدم االقتراب من حـــدود منطقـــة التعثـــر االكاديمى وذلك 
مـــن خـــالل المتابعة المســـتمرة وتقديـــم المشـــورة الصحيحة له. 

صورة عن مطوية األرشاد األكاديمي للطالب
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صورة من مخطط اإلرشاد األكاديمي لتسجيل طالب قسم األحياء

1– الموقع اإللكتروني لقسم األحياء في الكلية الجامعية بالجموم :

https://uqu.edu.sa/juc_biology

تتكون المحاور الرئيسية لموقع القسم من التالي :
قائمة مدونة إدارة القسم 	 
قائمة مدونة أعضاء القسم 	 
قائمة مدونة الطالب 	 
أتصل بنا	 
أسئلة شائعة	 
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اخبار القسم 	 
فعاليات القسم  .	 

صورة الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني للقسم

https://uqu.edu.sa/juc_biology

وتشمل طرق التواصل التالية
هاتف القسم

juc_biology@uqu.edu.sa  البريد اإللكتروني
الشبكات االجتماعية.
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من منجزات قسم األحياء
1- األنشطة األكاديمية 

شـــهد هذا العام نشـــاطات مختلفة حققت الكثير من اإلنجازات الواضحة على مســـتوى القســـم والكلية. 
حيـــث يتم اعالن عن خطة الفعاليات واألنشـــطة العلمية بداية كل فصل دراســـي عبـــر الموقع اإللكتروني 
لقســـم األحيـــاء وشاشـــات العـــرض ولوحـــات اإلعالن بالقســـم والتـــي تضم أنشـــطة مختلفـــة مثل عقد 
الملتقـــى الطالبي الســـنوي للقســـم والعديـــد من النشـــاطات الطالبية مثـــل الرحالت والزيـــارات العلمية 

ونشـــاطات اكاديمية مثل الســـيمنارات.
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البرنامج المخطط له للعام الجامعي 1438-1439هـ

المكانالمشاركونالزماناليوماسم الفعاليةم

1
 محطة أبحاث هدى الشام بمحافظة الجموم. لكلية
 األرصاد وحماية البيئة وزراعة المناطق جامعة الملك

عبد العزيز
19/3/1439الخميس

 مجموعة من
 أعضاء وطالب

القسم

 هدى الشام
 بمحافظة
.الجموم

الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في الطائف2
 مجموعة من

 أعضاء وطالب
القسم

الطائف

 زيارة فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمحافظة3
الجموم

 مجموعة من
أعضاء القسم

 منطقة
الجموم

جمع نباتات لمقرر الفلورا السعودية4
 مجموعة من

 أعضاء وطالب
القسم

 منطقة
الجموم

 مجموعة منمختبرات الجودة والمتبقيات5
جدةأعضاء القسم
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الفعاليات المنجزة :

المكانالمشاركونالزماناليوماسم الفعاليةم

1
 محطة أبحاث هدى الشام بمحافظة الجموم. لكلية
 األرصاد وحماية البيئة وزراعة المناطق جامعة الملك

عبد العزيز
19/3/1439الخميس

 مجموعة من
 أعضاء وطالب

القسم

 هدى الشام
 بمحافظة
.الجموم

الخبر على موقع الجامعة 

ب- األنشطة والفعاليات العامة
البرنامج المخطط له للعام الجامعي 1438-1439هـ

اسم المحاضر/المشاركونالزماناليومعنوانهاالفعاليةم

أعضاء وطالب القسم8/1/1439االربعاء(المشاركة باليوم الوطني )86مشاركة عامة1

12/1/1439االحداللقاء الطالبي الفصلي لقسم األحياءنشاط طالبي2
ا.د. سمير بن حسن قاري

ا.د. أشرف البدوي
د. عالء جبور

 حضور دورة إدارة محتوى الموقعمشاركة عامة3
نخبة من منسوبي القسم21/1/1439االربعاءاألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس

 المشاركة في حملة التوعية بمضارمشاركة عامة4
التدخين

االحد-
أعضاء وطالب القسم22/1/39-18الخميس
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االحد-المشاركة في أسبوع النظافةمشاركة عامة5
أعضاء وطالب القسم3/1439/ 12-8الخمبس

د.عالء جبور.

 المشاركة في اليوم العالمي لألحياءمشاركة عامة6
البرية

أعضاء وطالب القسم16/6/1438األحد
د. هاني حفني. ا.د. أشرف البدوي

الفعاليات المنجزة :

اسم المحاضر/المشاركونالزماناليومعنوانهاالفعاليةم

 نشاط2
12/1/1439االحداللقاء الطالبي الفصلي لقسم األحياءطالبي

ا.د. سمير بن حسن قاري
ا.د. أشرف البدوي

د. عالء جبور
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الفعاليات المنجزة :

اسم المحاضر/المشاركونالزماناليومعنوانهاالفعاليةم

 مشاركة3
عامة

 حضور دورة إدارة محتوى الموقع األكاديمي
نخبة من منسوبي القسم21/1/1439االربعاءألعضاء هيئة التدريس

 مشاركة4
االحد-المشاركة في حملة التوعية بمضار التدخينعامة

أعضاء وطالب القسم22/1/39-18الخميس

ج- الندوات العلمية

البرنامج المخطط له للعام الجامعي 1438-1439هـ

المكاناسم المحاضرالتاريخاليومعنوان الندوةم

الوسائل المعلوماتية1
من محاكاة الطبيعة إلى حل المشاكل

 قاعة السمناراتد. عبدالرحمن حيدرهـ27/2/1439الخميس
(بالقسم )214

 قاعة السمناراتد. عالء أحمد شكيب جبورهـ12/3/1439الخميسالنبات عقار ودمار-2
(بالقسم )214

 األغذية المعدلة وراثيًا وتأثيرها على3
.الصحة العامة

 قاعة السمناراتا.د. سمير بن حسن قاريهـ3/4/1439الخميس
(بالقسم )214

الفعاليات المنجزة :

المكاناسم المحاضرالتاريخاليومعنوان الندوةم

الوسائل المعلوماتية1
من محاكاة الطبيعة إلى حل المشاكل

 قاعة السمناراتد. عبدالرحمن حيدرهـ27/2/1439الخميس
(بالقسم )214



الكليــــة الجامعيــــة بمحافظـــة الجمــــوم 48

الخبر على موقع الجامعة 

الفعاليات المنجزة :

المكاناسم المحاضرالتاريخاليومعنوان الندوةم

(قاعة السمنارات بالقسم )214د. عالء أحمد شكيب جبورهـ12/3/1439الخميسالنبات عقار ودمار-2

الخبر على موقع الجامعة 
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اإلعالن عن الفعالية على موقع القسم

أنشطة خدمة المجتمع

البرنامج المخطط له للعام الجامعي 1438-1439هـ

المكانالمشاركينالزماناسم الفعالية والمناسبةم

 استقبال وفد طالبي من التعليم )مدرسة1
قسم األحياء28/1/1439(الفضل الثانوية

 تعريف بالقسم.
 محاضرة بيئية توعية.

زيارة المتحف

 المساهمة في حملة التشجير مخيمات2
المنطقة الصحراوية. الجموم

 الخميس
20/2/1439هـ

 بمشاركة أعضاء هيئة
 مخيمات المنطقة.التدريس والطالب

الصحراوية. الجموم
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الفعاليات المنجزة :

المكانالمشاركينالزماناسم الفعالية والمناسبةم

1
 استقبال وفد طالبي من
 التعليم )مدرسة الفضل

(الثانوية
 تعريف بالقسم. محاضرة بيئيةقسم األحياء28/1/1439

توعية. زيارة المتحف

2
 المساهمة في حملة التشجير
 مخيمات المنطقة الصحراوية.

الجموم

 الخميس
20/2/1439هـ

 بمشاركة أعضاء
 هيئة التدريس

.والطالب
 مخيمات المنطقة الصحراوية.

الجموم

هـ - أنشطة طالبية
البرنامج المخطط له للعام الجامعي 1438-1439هـ

المكانالمشاركونالزماناليومعنوانهام

 مسابقة إعداد بوربوينت في موضوع1
مكتب سكرتاريا القسملجنة النشاط بالقسم12/1/1439االحد(علمي )المادة الوراثية

 المشاركة في اللقاء الطالبي العلمي2
(التاسع )مسار البحث العلمي

 جامعة أم
القرى

 مسابقة أحسن صورة وتعليق )صور3
 الكلية الجامعيةلجنة النشاط بالقسم2/3/1439االثنين.)علمية من البيئة

بالجموم

الفعاليات المنجزة :

المكانالمشاركونالزماناليومعنوانهام

 مسابقة إعداد بوربوينت في موضوع علمي1
 لجنة النشاط12/1/1439االحد()المادة الوراثية

بالقسم
 مكتب سكرتاريا

القسم
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اإلعالن عن الفعالية على موقع القسم
https://uqu.edu.sa/App/Events/2823

الفعاليات المنجزة :

المكانالمشاركونالزماناليومعنوانهام

 مسابقة أحسن صورة وتعليق )صور3
 الكلية الجامعيةلجنة النشاط بالقسم2/3/1439االثنين.)علمية من البيئة

بالجموم

2- الدورات التدريبية 
كما يزخر قسم األحياء بالعديد من الدورات التدريبية التي عقدت وستعقد بإذن هللا تعالى خالل هذا 

العام الجامعي 1438-1439هـ .
مكان إقامة الدورةالتاريخاليومعنوان الدورةالمدرب

 قاعة السمناراتهـ25/2/1439الثالثاءتفريخ أسماك المياه العذبةا.د. أشرف البدوي1
(بالقسم )214

 أ.جميل فوزي جميل2
جبر

 معالجة الصور البيولوجية
باستخدام برنامج الفوتوشوب

 قاعة السمناراتأجلتاالثنين
(بالقسم )214

د. أيمن علي شهاوي3
أ.د كمال عطية

أ.د أشرف البدوي
أ.جميل فوزي جبر

 الطرق الحديثة في مكافحة
.اآلفات

 قاعة السمنارات23/3/1439االثنين
(بالقسم )214

 عزل األحماض النووية لألغراضا.د. سمير حسن قاري4
العلمية

 قاعة السمناراتهـ3/4/1439الخميس
(بالقسم )214
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الفعاليات المنجزة :

مكان إقامة الدورةالتاريخاليومعنوان الدورةالمدربم

 تفريخ أسماك المياها.د. أشرف البدوي1
(قاعة السمنارات بالقسم )214هـ25/2/1439الثالثاءالعذبة

الفعاليات المنجزة :

مكان إقامة الدورةالتاريخاليومعنوان الدورةالمدربم

3

د. أيمن علي شهاوي
أ.د كمال عطية

أ.د أشرف البدوي
أ.جميل فوزي جبر

 الطرق الحديثة في
(قاعة السمنارات بالقسم )23/3/1439214االثنين.مكافحة اآلفات

3- األبحاث العلمية 
شـــارك أعضـــاء هيئـــة التدريس بالعديد مـــن األبحاث العلمية والتي تم نشـــرها في مجـــالت علمية عالمية 
وقد بلغ عددها أكثر من 84 بحث علمي موزعة على 9 اعضاء هيئة تدريس موضحة في الرسم البياني التالي
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كمـــا بلـــغ عدد اإلنتاج العلمـــي من عام ٢٠13 – ٢٠1٧م ٥٥ بحـــث علمي موزعة على اعضـــاء هيئة التدريس وفق 
التالي   البيان  الرسم 





         قسم الكيمياء
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مقدمة 

كان قســـم الكيمياء شـــعبة من ثالث شـــعب في قســـم العلـــوم الذي بدأ منذ نشـــأت الكليـــة, حيث يعنى 
قســـم العلـــوم بتطوير مدرســـي المرحلـــة االبتدائية والمتوســـطة لحملة دبلـــوم معهد إعـــداد المعلمين. 

وقـــد كان يســـتقبل طالب الثانويـــة العامة علمي.
كانـــت الدراســـة لمـــدة عامين دراســـيين يتخـــرج الطالب بعدهـــا ويتحصل علـــى دبلوم الكلية المتوســـطة 
تخصـــص “علـــوم”. وبعـــد افتتـــاح مركـــز العلـــوم والرياضيـــات صـــار القســـم يمنـــح دبلـــوم مركـــز العلـــوم 

والرياضيـــات تخصـــص “علـــوم )شـــعبة الكيميـــاء(”. للتدريـــس فـــي المرحلـــة المتوســـطة.
وفـــي عـــام 14٠9هـ بـــدأ برنامج البكالوريوس وأصبحت مدة الدراســـة في القســـم أربع ســـنوات يتخرج بعدها 
الطالـــب بدرجـــة البكالوريـــوس في “العلوم )شـــعبة الكيمياء(”. وفي عـــام 14٢٢هـ  بدأ برنامج مســـار العلوم 
“شـــعبة الكيميـــاء”. لتخريـــج مدرســـي العلـــوم للمرحلـــة المتوســـطة. وتوقف القبـــول في قســـم العلوم 
للمرحلـــة االبتدائيـــة. وفـــي عـــام 1438/143٧ هــــ تـــم اســـتئناف قبـــول الطـــالب على الخطـــة الجديدة لقســـم 

الكيميـــاء ذات الرقم )3٧( .

الرؤية

رؤية قسم الكيمياء هو نشر وتعليم األسس والمبادئ العلمية للكيمياء وإتاحة الفرصة لطالب القسم 
للتعرف على فروع العلوم المختلفة )كيمياء عضوية, كيمياء حيوية  ,كيمياء غير عضوية  , كيمياء 

فيزيائية ,  كيمياء تحليلة(.

الرسالة
رسالة القسم تعليمية لبناء كوادر من الطالب السعوديين وإكسابهم القدرات والمهارات التي تمكنهم 

من القيام بواجبهم الوطني في مسيرة التنمية الشاملة التي يقوم بها المجتمع السعودي.
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األهداف

والمجتمعيـــة والتدريبيـــة  التعليميـــة  األهـــداف  مـــن  مجموعـــة  تحقيـــق  إلـــى  الكيميـــاء  قســـم  يهـــدف 

تخريج كوادر علمية وطنية قادرة على مواجهة تحديات بيئة العمل.
تحفيز ونشر ثقافة اقتصاد المعرفة وتبني األعمال الريادية الطالبية في علوم الكيمياء.

. اإلسهام الفاعل في خدمة وتثقيف المجتمع بأعمال تطوعية مجتمعية في مجال التخصص.
تقديم المساعدة والمشورة واإلرشاد في علم الكيمياء.

تقديـــم برامج دراســـية لمرحلة البكالوريوس والدراســـات العليا تحقق التميز في التعليـــم والبحث العلمي 
السعودية. العربية  بالمملكة 

تطبيـــق وتطويـــر المعاييـــر األكاديمية لبرامج القســـم لتواكـــب معايير الهيئـــة الوطنية للتقويـــم واالعتماد 
األكاديمي.

الدرجة العلمية التي يقدمها القسم:
درجـــة البكالوريـــوس في علم الكيميـــاء ويتطلب الحصول على درجـــة بكالوريوس في الكيميـــاء إكمال 138 

وحـــدة دراســـية معتمـــدة بتقدير عـــام ال يقل عن مقبـــول (معدل تراكمي ال يقـــل عن 1 من 4(

الدرجات العلمية ألعضاء قسم الكيمياء
يحتـــوي قســـم الكيميـــاء على عـــدد من أعضـــاء هيئة تدريس فـــي تخصصـــات مختلفة وبدرجـــات متنوعة:

درجة استاذ مشارك عدد ٢
درجة استاذ مساعد عدد  ٦

درجة معيد عدد  3
فني مختبر عدد ٢

سكرتير 1
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من منجزات قسم الكيمياء بالكلية الجامعية
أقام القسم العديد من الدورات وورش العمل لمنسوبيه طالب وأعضاء هيئة التدريس.

تقدم القســـم لمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلســـالمي بعدد )4( مشـــاريع وقد حكمت وحصلت 
علـــى الدفعة األولى كما تقدم القســـم بعدد )3( مشـــاريع الزلت قيد التحكيم.

تأسيس نادي الكيمياء بالكلية الجامعية بالجموم.
شـــارك أعضاء هيئة التدريس بالقســـم بعدد مـــن المؤتمرات الطالبيـــة والعلمية داخل وخـــارج المملكة.

أقام القسم العديد من اللقاءات العلمية بالقسم.
أقـــام قســـم الكيميـــاء بالكليـــة الجامعيـــة بالجموم حفـــل لتكريم الســـادة أعضـــاء هيئة التدريـــس وكذلك 

الطـــالب المتفوقيـــن والخريجين.

الهيكل اإلداري للقسم
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نادي الكيمياء في الكلية الجامعية بالجموم

أهداف النادي:
تفريغ الطاقات الكامنة لدى الطالب عن طريق دعمهم ليصلوا بطموحاتهم إلى اآلفاق ويساهموا في 

تنمية الوطن
تنمية قدرات الطالب وتأهيلهم علميًا لسد احتياجات سوق العمل

تشجيع الطالب على المثابرة واالجتهاد من أجل النهوض بمسئولية العمل وأداء رسالتهم تجاه الوطن.

اللقاءات العلمية
اللقـــاء العلمـــي األول تحت عنـــوان “تحضير مركبات الســـلفامات المفلورة ودراســـة خواصها الغروية”	 
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اللقاء العلمي الثاني تحت عنوان “تحضير وتطبيقات لمركبات الســـلفوناميد الحلقية غير المتجانســـة”	 
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ورش العمل

 	)IR( ورشـــة عمـــل بقســـم الكيميـــاء بالكليـــة الجامعيـــة بالجمـــوم علـــى جهاز األشـــعة تحـــت الحمـــراء
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اللقاء التعريفي بطالب القسم المستجدين

ورشة عمل “هندسة النجاح”

تنظيم زيارة علمية طالبية لشركة بترورابغ
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قسم الكيمياء بالجموم يقيم دورة )كيفية التعامل مع المواد الكيميائية( 

لضباط الدفاع المدني

تحـــت رعايـــة ســـعادة عميد الكلية الجامعية بالجموم الدكتور توفيق بن علي الشـــريف، وبإشـــراف مباشـــر 
من ســـعادة رئيس القســـم الدكتور ســـامي بن عبدهللا الحربي، وبحضور ســـعادة مدير إدارة الدفاع المدني 
بمحافظـــة الجمـــوم العقيد ســـعد بن فريجـــان الربيعي، أقام قســـم الكيميـــاء دورة تدريبية حـــول “كيفية  

التعامـــل مع المـــواد الكيميائية الخطـــرة “ لضباط مديرية 

وفي نهاية الدورة تقدم ســـعادة العقيد ســـعد بن فريجان الربيعي بالشـــكر الجزيل لسعادة عميد الكلية، 
ورئيـــس قســـم الكيميـــاء، وأعضاء هيئـــة التدريس بالقســـم علـــى تنظيم وتقديم هـــذه الـــدورة المتميزة؛ 
والتـــي اســـتفاد منهـــا أكثر مـــن ٢٠ ضابطًا مـــن مختلف قطاعـــات مديرية الدفـــاع المدني فـــي منطقة مكة 

المكرمة.
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بعض األبحاث العلمية التى نشرها أعضاء هيئة التدريس بالقسم
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الموقع اإللكتروني لقسم الكيمياء في الكلية الجامعية بالجموم

https://uqu.edu.sa/juc_chemistry
.تتكون المحاور الرئيسية لموقع القسم من التالي:

- نبذة عن القسم
- كلمة رئيس القسم

- أعضاء هيئة التدريس
- لجان القسم

- المجاميع البحثية
- االرشاد الطالبي

- الخطط والمقررات الدراسية
- للتواصل:

جوال: ٠٠9٦٦1٢٥٥٠1٠٠٠
juc_chemistry@uqu.edu.sa :البريد االلكتروني

            



        قسم الرياضيات
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مقدمة
تأســـس قســـم الرياضيـــات مع تأســـيس كليـــة المعلمين في مكـــة المكرمة عـــام 139٦هـ، وكانت تســـمى 
“الكليـــة المتوســـطة”. وكان القســـم أكبـــر أقســـام الكليـــة، ودعامـــة أساســـية لتخريـــج مدرســـين أكفـــاء 
لتدريـــس الرياضيـــات في التعليـــم العام، وبخاصـــة المرحلة االبتدائية. في بداية نشـــأة الكلية كان القســـم 
يمنـــح “الدبلـــوم” في الرياضيات للتدريس في المرحلة االبتدائية، بعد الدراســـة لمدة عامين دراســـيين. في 
عـــام 14٠٠هـ عنـــد افتتاح مركـــز العلوم والرياضيات منح القســـم دبلـــوم مركز العلـــوم والرياضيات “تخصص 
رياضيـــات” لدارســـي المركـــز وطالبه للتدريـــس في المرحلة المتوســـطة. في عام 14٠9 هـ، تـــم تطبيق برنامج 

البكالوريوس.
- فـــي عـــام 14٢٢هــــ، تم تطبيـــق برنامج “مســـار الرياضيات”؛ مدة الدراســـة فيه أربع ســـنوات يحصل الطالب 
بعدهـــا درجـــة البكالوريـــوس في الرياضيات الـــذي يؤهله للتدريس فـــي المرحلة المتوســـطة والثانوية. مع 

اســـتمرار برنامج البكالوريـــوس للتعليم االبتدائي.
- فـــي عـــام 1433هـ، تم تطبيق برنامج “الرياضيات” مدة الدراســـة فيه أربع ســـنوات، يحصـــل الطالب بعدها 

درجة البكالوريـــوس في الرياضيات.
- فـــي عـــام 1433هـ، تم تغيير الخطة الدراســـية لتكـــون متوافقة مع رســـالة كلية العلـــوم، فأصبحت تهدف 
إلـــى إعداد كـــوادر علمية عالية الجـــودة، تمتلك مهارة ومنطقيـــة في معالجة القضايـــا العلمية، كما تؤهل 

الخريـــج للعمل فـــي مجال البحث العلمـــي وفي قطاعـــات التعليم والبنوك.

الرؤية
المجتمـــع خدمـــة  و  العلمـــي  البحـــث  التعليـــم،  مجـــاالت  فـــي  التميـــز  و  اإلبـــداع  تحقيـــق  فـــي  الريـــادة   

الرسالة
 تقديـــم برامـــج مميـــزة و تخريـــج كفـــاءات مؤهلـــة فـــي الرياضيـــات و تطبيقاتها لتلبيـــة الحاجـــات التنموية 

للمجتمـــع والمســـاهمة فـــي اثـــراء مجتمـــع المعرفة.
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األهداف
تقديم برامج مميزة و تخريج كفائات مؤهلة في الرياضيات	 
المساهمة في اثراء مجتمع المعرفة	 
االسهام في خدمة و تطوير المجتمع	 
تطوير نظام فعال إلدارة الجودة و التقيم	 

الهيئة التدريسية بالقسم:
أ-اعضاء القسم

المؤهل الدراسيالدرجة العلميةاالسم

دكتوراهأستاذأ.د. صالح منيع الحربي1

دكتوراهأستاذ مشاركد. الحوات حطاب2

دكتوراهأستاذ مشاركد. محمد عبدالصبور3

دكتوراهأستاذ مساعدد. بدر الحربي4

دكتوراهأستاذ مساعد                 د. محمود الجندي5

دكتوراهأستاذ مساعد د.سيد عطية6

دكتوراهأستاذ مساعد                   د. مصطفى مهنا7

دكتوراهأستاذ مساعد                      د. فهيم عباس8

دكتوراهأستاذ مساعد         د.أشرف عبد الحليم9

دكتوراهأستاذ مساعد د. عمرو كامل10

دكتوراهأستاذ مساعد                   د. نجيب غانمي11

دكتوراهأستاذ مساعدد. منصور السيد12

دكتوراهأستاذ مساعدد. تامر السمان13

دكتوراهأستاذ مساعدد. فاضل الجدي14
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ماجستيرمحاضر                    أ. فهد بن محفوظ الصبحي15

ماجستيرمحاضر                        أ. عادل النفيعي16

ماجستيرمعيد                        أ. رائد عبد هللا الردادي17

ماجستيرمعيد                                 أ. ياسر الجهني18

ماجستيرمعيدأ. عبدهللا الصاعدي19

ماجستيرمعيدأ. محمد المزيني20

ماجستيرمعيد                        أ. عبدالعزيز المزمومي21

دكتوراهأستاذ مساعدد. العنود سبيه22

دكتوراهأستاذ مساعدد. عزة سليمان23

ماجستيرمحاضر أ. منال القريقري24

ماجستيرمحاضرأ. شروق النفيعي25

ماجستيرمعيدأ. مريم اللهيبي26

المبتعثين

 جهة االبتعاث نوع االبتعاث االسم

السعوديةدكتوراه أ. أشرف محمد اللهيبي

أستراليادكتوراه أ. وحيد غازي اللهيبي

بريطانيادكتوراه أ. خلود عبد الغفار العياش

السعوديةدكتوراه أ. منال عبد العزيز الحميد

السعوديةدكتوراهأ. مريم حماد الجدعاني

السعوديةماجستيرأ. أمل عبد هللا المطرفي
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طالب وطالبات القسم
نسبة هيئة التدريس إلى أعداد الطالب و الطالبات للعام الحالي 1438-1439ه واألعوام السابقة بالجدول التالى:

النسبة المئويةعدد الطالباتعدد الطالبالعام الدراسي

1438-14393822351:23 

1437-14383601991:25

1436-14372941391:21

1435-1436196781:11

1434-143590201:4

التطور فى اعداد الطالب و الطالبات للعام الحالى 1438-1439هـ واألعوام السابقة
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اجمالى تقديرات الفصل الثانى 1438-1439 هـ
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الطلبة الخريجون

ممتازجيد جداجيدمقبولالتقدير

41233عدد الطالب

0223عدد الطالبات

في الفصل االول من العام الدراسي 1438-1439 يتوقع تخرج ٢8 طالب و طالبه
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من منجزات القسم 
تم  تقديم دروس تقوية للطالب المستجدين )الصور 1 و ٢ في الملحقات.(. 1
الثانويــة )الصــور 3و4 فــي . ٢ تــم تقديــم دورات لكفايــات المعلميــن للمرحلــة االبتدائيــة, المتوســطة و 

الملحقــات.(.

دورات تدريبية و مؤتمرات شارك فيها منسوبو القسم 

عدد المشاركيناالنشطة

10دورات التعليم االلكتروني

9دورات الجودة

11 دورات في البحث العلمي

4دورات في المكتبات و دور النشر

1المؤتمرات المحلية

3المؤتمرات الدولية

االعتماد االكاديمي 
تم اعداد تقرير البرنامج السنوي للطالب والطالبات

تم احداث لجان الجودة و البدئ في العمل على المعايير العشرة للهيئة الوطنية

مشاركة طالب و طالبات القسم في المسابقات على مستوى الجامعة
شارك طالب و طالبات القسم في مختلف المسابقات:

قدوة الجامعة	 
البحوث العلمية	 
االبداع و ريادة االعمال	 
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الخدمة المجتمعية	 
كما تحصل الطالب توفيق بركات السويهري على المركز االول في مسابقة الجامعة للغة العربية و التقنيات 
الجديـــدة بمناســـبة احتفـــال الجامعـــة باليوم العالمـــي للغة العربية تحت اشـــراف عمادة البحـــث العلمي.

خطة االرشاد االكاديمي للقسم
تم تكوين لجنة لإلشراف على االرشاد االكاديمي للقسم. مهام اللجنة على النحو التالي:

اســـتقبال الطالب المســـتجدين في بداية الدراســـة والشـــرح لهم عن نظـــام الجامعة والكلية و القســـم.
متابعة حاالت التعثر الدراسي لدى بعض الطالب وعالج المشكالت التي يعانون منها. 

االهتمـــام بالطـــالب المتفوقيـــن وتقديـــم هدايـــا عينيـــة لهم مـــا من شـــأنه يعـــزز قدراتهـــم ويحفزهم على 
مواصلـــة التفـــوق االكاديمي.

والطـــالب.  التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء  بيـــن  وكذلـــك  القســـم  بيـــن طـــالب  االجتماعـــي  التفاعـــل  تفعيـــل 

األنشطة البحثية  للقسم 
1. Mohamed Abdelsabour Fahmy. Shape design sensitivity and optimization for two-tempera-

ture generalized magneto-thermoelastic problems using time-domain DRBEM, Journal of 
Thermal Stresses. 2018;41:119-138.

2. Mohamed Abdelsabour Fahmy. Shape design sensitivity and optimization of anisotropic func-
tionally graded smart structures using bicubic B-splines DRBEM, Engineering Analysis with 
Boundary Elements. 2018;87:27-35. 

3. Mohamed Abdelsabour Fahmy, The Effect of Anisotropy on the Structure Optimization Using 
Golden-Section Search Algorithm Based on BEM, Journal of Advances in Mathematics and 
Computer Science. 2017;25:1-18. 

4. Mohamed Abdelsabour Fahmy, DRBEM Sensitivity Analysis and Shape Optimization of Rotat-
ing Magneto-Thermo-Viscoelastic FGA Structures Using Golden-Section Search Algorithm 
Based on Uniform Bicubic B-Splines, Journal of Advances in Mathematics and Computer Sci-
ence. 2017. 
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5. Mohamed Abdelsabour Fahmy, A Predictor-corrector Time-Stepping Drbem for Shape 
Design Sensitivity and Optimization of Multilayer FGA Structures, Transylvanian Review. 
2017;XXV:5369-5382.

6. Mohamed Abdelsabour Fahmy. Computerized boundary element solutions for thermoelastic 
problems: Applications to functionally graded anisotropic structures, LAP Lambert Academic 
Publishing, Saarbrücken, Germany, 2017.

7. Mohamed Abdelsabour Fahmy. A time-stepping DRBEM for 3D anisotropic functionally grad-
ed piezoelectric structures under the influence of gravitational waves, Rodrigues H, Elnashai 
A, Calvi GM )eds.(, Facing the Challenges in Structural Engineering, Sustainable Civil Infra-
structures, Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition )Geo-
MEast 2017(, Sharm El Sheikh, Egypt, July 15-19, 2017, pp. 350-365.

8.  Gamal M. Mahmoud, Mansour E. Ahmed and Tarek M. Abed Elhameed,  On fractional-order 
hyperchaotic complex systems and their generalized function projective combination syn-
chronization Optik – International Journal for Light and Electron Optics, 130, 398-406 )2017( 

9. [9]  Gamal M. Mahmoud and Mansour E. Ahmed, ANALYSIS OF CHAOTIC AND HYPERCHAOTIC 
CONSERVATIVE COMPLEX NONLINEAR SYSTEMS,  Miskolc Mathematical Notes,  18, )1( 315-326 
)2017(

10.  Mohammed Addouche—Nadra Bouarroudj—Jacques Henry ,-Fadhel Jday  —Nejib Zemzemi, 
New approach for solving electrocardiography imaging inverse problem with missing data 
on the body surface. 8eme Colloque, TENDANCES Dans les Applications Mathematiques en 
Tunisie, Algerie, Maroc TAMTAM 2017 10-13 Mai 2017 Hammamet, Tunisie.

11. MK Aouf, TM Seoudy, GM El-Hawsh ,Subclass of Meromorphic Univalent Function Defined by 
Ruscheweyh Derivative with Fixed Second Coefficients. Southeast Asian Bulletin of Mathe-
matics 41 )4( 2017

12. H.  Hattab, On Quasi-orbital space,  Appl. Gen. Topol. 18, no. 1 )2017(, 53-5
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13. H.  Hattab,  A model of quotient spaces, Topol. Algebra Appl. 2017; 5:13–18 DOI 10.1515/taa-
2017-0003.

14.  A. Haj Salem and H. Hattab, Dendrite flows,  Qualitative Theory of  Dynamical Systems . Octo-
ber 2017, Volume 16, Issue 3, pp 623–634.

15. H. Hawete, Flows of locally finite graph, Bollettino dell’Unione Matematica Italiana. December 
2017, Volume 10, Issue 4, pp 671–679  doi:10.1007/s40574-016-0109-6.

16. Moniem AA, Analysis of Prey-Predator Model in Chemostat When the Predator Produces In-
hibitor , J Appl Computat Math 2017, 6:3.



          قسم الفيزياء
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مقدمة
يعتبر قســـم الفيزياء بالكلية الجامعية بالجموم بجامعة أم القرى من أقدم أقســـام الفيزياء التي أنشـــئت 
علـــى مســـتوى الجامعات الســـعودية، حيث أنشـــئ كأحد الشـــعب )الفيزيـــاء الكيمياء، الرياضـــات األحياء( 

بقســـم العلوم بالكلية الجامعية.

في عام 14٢٥هـ انفصل قســـم العلوم بشـــعبه األربع الفيزياء والكيمياء واالحياء والرياضيات عن بعضهم 
وأصبـــح الطـــالب يتخرجـــون من قســـم الفيزيـــاء بدرجـــة بكالوريوس فيزيـــاء مع إعـــداد تربـــوي للمرحلتين 
االعـــدادي والثانـــوي.  فـــي عام 14٢٧هـ تم ضـــم كليات المعلمين الي الجامعات الســـعودية وأصبح القســـم 

أحد اقســـام الكلية الجامعية بمكـــة المكرمة.

وأســـتمر التدريـــس علـــى خطـــة البكالوريـــوس فـــي الفيزيـــاء مع إعـــداد تربـــوي ذات الرقـــم )٢8( فـــي العام 
1438/3٧هــــ حتى تم قبول الطالب على الخطة الجديدة لقســـم الفيزيـــاء ذات الرقم )3٧( والمطابقة لخطة 
قســـم الفيزيـــاء بكليـــة العلـــوم التطبيقية بالعبادية حســـب توجهـــات الجامعة بتوحيد الخطط الدراســـية 
لألقســـام المتناظـــرة فـــي جميـــع فـــروع الجامعـــة. حيث حاليـــا يمنـــح قســـم الفيزيـــاء درجة البكالوريوس 

لتخصـــص الفيزياء لطالب القســـم. 

الرؤية
الريادة في علوم الفيزياء على المستويين المحلي والدولي، والمشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع.

 الرسالة
اإلبـــداع والتميـــز فـــي التعليـــم العالي والبحث العلمـــي في تخصص الفيزيـــاء وتخريج طـــالب ذوي مهارات 

عاليـــة علميـــًا وتقنيًا، والمســـاهمة في خدمة وتنميـــة المجتمع.
األهداف

يهدف قسم الفيزياء إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل في:	 
تحقيق الريادة في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.	 
االرتقاء بمستوى الخريجين من خالل تحقيق معايير الجودة الشاملة.	 
إعــداد برامــج تعليميــة متطــورة ومتجــددة تؤهــل الخريجيــن لمواكبــة متطلبــات المجتمــع المعرفــي 	 

وســوق العمــل.
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تزويد الطالب بالمعارف والمهارات األساسية في علوم الفيزياء ومواكبة التكنولوجيا.	 
ــة المتخصصــة للمســاهمة فــي إجــراء 	  ــة والمهني االرتقــاء بالبحــث العلمــي، وتأهيــل الكفــاءات العلمي

ــزة. بحــوث علميــة وتطبيقيــة متمي
خدمة مؤسسات المجتمع من خالل شراكات فاعلة.	 
عمل شراكات مع مراكز بحثية وجامعات عالمية مرموقة.	 
استقطاب الكفاءات العلمية واإلدارية المتميزة.	 

الهيكل التنظيمي للقسم
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم
ينتسب الي القسم سبعة عشر عضو هيئة تدريس في تخصصات مختلفة وبدرجات متنوعة:

متعاقدسعوديالعدد الكليالدرجةم

2-2أستاذ1

1-1أستاذ مشارك2

1147أستاذ مساعد3

1-1محاضر4

-22معيد5

أسماء ودرجات أعضاء هيئة التدريس بالقسم

التخصص الدقيقالدرجة العلميةرقم المنسوبإسم عضو هيئة التدريسم

د. سعيد معيض القحطانى1
فيزياء طبيةأستاذ مساعد4290039(رئيس القسم)

فيزياء نظريةأستاذ4300350د. فوزي صالح عبد الحفيظ طرابية2

نووية نظرية أستاذ4290540د. حسام محمد حسن الجبالي3

جوامد نظريةأستاذ مساعد4281402د. عبدهللا نصار علوش البركاتي4

تقنية النانوأستاذ مساعد4281760د. حاتم راشد ابراهيم العمري5

تقنية النانوأستاذ مساعد4290371حسن سليمان الصاعدي6

د.ناصر عبد الحميد علي مصطفى7
ضوء بصريأستاذ مشارك4290479(وكيل القسم )

اشعاعية تجريبيةأستاذ مساعد429664د. عادل محمد كيالني8

المواد المكثفةأستاذ مساعد4300309د. عماد عبد السالم المحمود9

اشعاعية نظريةأستاذ مساعد4300001د. أيمن حمزاوي احمد سليمان10
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د. محروس رشاد احمد محمد11
جوامد نظريةأستاذ مساعد4300400(أمين المجلس )

الطاقات العاليةأستاذ مساعد4340522د. مجدي أحمد محمود األبشيهي12

مواد فائقة التوصيلأستاذ مساعد4340614د. وليد عبدالرازق عابدين13

أشباه الموصالتأستاذ مشارك4340649د. لطفي المبروك بوزيان14

نووية نظريةمحاضر4290950أ. خالد محمد احمد علي15

فيزياء طبية(معيد )مبتعث4300218أ.  مروان احمد الثمالي16

فيزياء(معيد )مبتعث4310213أ. صهيب دخيل هللا الصحفي17

نماذج االرشاد االكاديمي
بطاقة تعريف بحالة الطالب	 
استبيان تقييم آلية اإلرشاد قسم الفيزياء.	 
قائمه بأسماء الطالب التابعين للمرشد األكاديمي.	 
دراسة حالة انسحاب مقرر دراسي طالب )1(.	 
دراسة حالة انسحاب مقرر دراسي للطالب )٢(.	 
دراسة حالة )تأجيل – اعتذار-انسحاب( طالب.	 
عدد الطالب في حالة )االنسحاب – االعتذار-التأجيل( لفصل دارسي.	 
تعهد بتجاوز ساعات عبء.	 

لجــــــــان القسم

لجنة المعامل
اإلشـــراف علـــى عمليـــة نقـــل األجهـــزة واألدوات والمعامـــل من مبنـــى الكليـــة الجامعيـــة بالعزيزية إلى . 1

مبنى الكليـــة الجامعيـــة بالجموم.
توزيع المقررات العملية على اعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء إلعداد وتجهيز التجارب العملية.. ٢
تجهيز قاعة ٢٠8 ب لتكون معمال مؤقتا للطالب المستجدين للعام الحالي .. 3
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تحضير التجارب العملية لمقرر الفيزياء العامة حيث قام الطالب بإجراء التجارب عمليا.. 4
الرفـــع بمتطلبـــات المعامـــل مـــن أجهـــزه وأدوات حتي تتماشـــي المعامل مـــع عملية تطويـــر العملية . ٥

التعليمية بالقســـم.

لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي   

مهام اللجنة:
 العمـــل علـــى اســـتيفاء متطلبـــات االعتمـــاد األكاديمـــي عن طريـــق تعبئة النمـــاذج الخاصـــة باالعتماد 	 

األكاديمي. المؤسســـي 
 تنفيـــذ متطلبـــات االعتمـــاد المؤسســـي من األقســـام كفتح الملفـــات وتعبئة النماذج والتنســـيق مع 	 

األقســـام األخرى فـــي تنفيذ الخطط الدراســـية.
 التنسيق مع إدارة الكلية ووكالة الجامعة للتطوير إلكمال عملية االعتماد األكاديمي بالقسم ومتابعة 	 

االجتماعـــات الدورية مع وكيل الكلية للجـــودة واالعتماد األكاديمي ولجنة االعتماد األكاديمي بالجامعة.
 مراجعـــة الخطـــط الدراســـية والتأكـــد مـــن اســـتيفائها لجميع العناصـــر والمعاييـــر المطلوبة ســـنويًا 	 

طبقـــًا لــــــ NCAAA. وعمـــل تقرير لجنة الجـــودة فيما يخص اســـتعراض الخطة الدراســـية )3٧( وتوزيع 
الجـــداول والمهـــام على أعضـــاء هيئة التدريـــس للفصل الدراســـي األول للعـــام 1439/1438هـ

نشر ثقافة الجودة بين الفئات المختلفة )أعضاء هيئة التدريس – الطالب – اإلداريين.	 
اإلشراف على تطبيق معايير الجودة في وضع أسئلة االختبار.	 
تشترك اللجنة مع لجنة المناهج والخطط الدراسية في:	 
فحص ملفات توصيف وتقرير المقررات بشكل دوري سنويًا.	 
تحديد آليات مناسبة لتطوير المناهج والمراجع.	 

آلية العمل
 تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل شهريًا، وترفع تقريرًا للقسم.	 
توثيــق القــرارات المتخــذة فــي االجتماعــات بمحاضــر الجلســات وحفظهــا بأرشــيف خــاص بالجــودة داخــل 	 

القسم.
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تشكيل اللجنة
ُيؤخذ في االعتبار ) عند تكوين اللجنة ( أن تكون من ذوى الكفاءات والخبرات.	 
أن تضم أعضاء هيئة تدريس من تخصصات مختلفة.	 
أن تضم أحد أعضاء هيئة التدريس من جامعات أخرى )إن أمكن(. 	 

لجنة تطوير المناهج
مراجعة محتويات وتوصيف مقررات الخطة )3٧( واعتمادها	 
 تحديد المراجع العلمية لمقررات الطالب المستجدين للعام الحالي143٧هـ	 

لجنة النشاط الطالبي
تعتبـــر النـــوادي واللجان الطالبية منبعًا للطالب المبدعين والنشـــيطين، كما أن األنشـــطة الطالبية تفتح 

لكثيـــر من الطالب مجااًل لإلبـــداع في مجاالتهم.
 بطالب قســـم 

ٍ
 مباشـــر

ٍ
ولجنة االنشـــطة الطالبية لقســـم الفيزياء ممثلة في أعضاء اللجنة ُتعنى بشـــكل

ز والرقى بقسم الفيزياء. الفيزياء على مختلف مستوياتهم؛ تشجيعًا ودعمًا لهم من أجل الوصول إلى التميُّ
فعـــن طريـــق التواصـــل مـــع يســـتطيع الطـــالب التســـجيل فـــي أي نشـــاط يحقـــق ميولهم وهواياتهـــم 
المفضلـــة؛ فيبـــرزوا المواهب اإلبداعيـــة والطاقات الكامنـــة. وبذلـــك يكـــون الفريـــق قـــد حقـــق أهدافـــه 

المنشـــودة بـــإذن هللا تعالـــى.
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لجنة البحث العلمي ومصادر التعلم
متابعـــة االنتـــاج العلمـــي ألعضـــاء التدريـــس وتقديـــم الدعـــم والمشـــورة الفنيـــة حيـــث بلغ عـــدد األبحاث 

المنشـــورة بدوريـــات عالميـــة محكمـــة )19( بحثـــا للعـــام الدراســـي 1439/1438هـ.

األنشطة العلمية والطالبية
هناك العديد من األنشطة العلمية التي تم تنفيذها في القسم متضمنة محاضرات علمية وورش عمل 

وغيرها خالل العام الدراسي 1439/1438هـ ومنها  

التاريخاسم المحاضرةإسم المحاضر

 هـ 22/3/1439االدارة االستراتيجية: مفتاح النجاح د. يسرى نبيل محمد السيد1

هـ Holographic data storage technology24/3/1439د.  ناصر عبد الحميد علي 2

ايضًا تم عمل بعض األنشطة والمسابقات الطالبية على النحو التالي

التاريخالنشاط

 هـ 10/8/1439زيارة علمية لجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية1

هـ25/7/1439مسابقة تصميم شعار )أيقونة) لقسم الفيزياء2





      قسم اللغة العربية
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مقدمة
قســـم اللغـــة العربية من أكبر أقســـام الكليـــة الجامعية )كليـــة المعلمين ســـابقًا( منذ نشـــأتها، حيث أن 
اللغـــة العربيـــة هـــي لغـــة القـــرآن الكريـــم. وهي إحـــدى اللغـــات الحية التـــي قامت علـــى ظهـــر األرض وأدت 
رســـالتها علـــى أكمـــل وجـــه. ولـــم تضعـــف فـــي ماضيهـــا أو حاضرهـــا أو تقف عـــن مواكبـــة الحيـــاة في كل 
األزمـــان لتميزهـــا عـــن غيرها من اللغات بثـــراء ألفاظها، وكثـــرة تراكيبهـــا، ومرونة تعابيرهـــا، وغير ذلك من 

المميـــزات التـــي أهلتها لتكـــون لغة القـــرآن الكريم.
في بداية نشـــأة الكلية كانت تمنح دبلوم التربية واللغة العربية لمنســـوبيها بعد دراســـة عامين دراسيين. 
وبعـــد تطبيـــق برنامـــج البكالوريوس عـــام 14٠9هـ، أصبحت تمنح درجـــة البكالوريوس في اللغـــة العربية بعد 
دراســـة أربع ســـنوات دراســـية؛ ينهل خاللها الطالب شـــتى المعارف اللغوية واألدبية والبيانية التي ترتقي 

بمســـتواه العلمي إلى درجة عالية مـــن الثقافة والمعرفة.
فـــي عام 14٢٧هـ بدأ القســـم في تطبيق برنامج “مســـار اللغـــة العربية “ الذي يمنح الطالـــب من خالله درجة 

البكالوريـــوس في اللغة العربية للتدريس في المرحلة المتوســـطة.

الرسالة:
تقديـــم أفضـــل الخدمات العلميـــة والتعليميـــة لمنســـوبي الكلية من الطـــالب والدارســـين للوصول بهم 
إلـــى أفضـــل المســـتويات التعليمية والعلميـــة، وإعدادهم اإلعـــداد الـــذي يتوافق مع متطلبـــات المجتمع 

واحتياجاته.

الرؤية
تحقيق التميز في البحث اللغوي والتعليم.

 الرسالة
تقديم طرق مبتكرة في تعليم اللغة وبحوثها، وتنمية المهارات اللغوية في المجتمع.

     القيم
إحياء روح االعتزاز باللغة العربية.	 
التأكيد على العالقة بين اللغة والهوية، وأهمية ذلك في عودة التحام األمة وقوتها.	 
ترسيخ حب اللغة العربية في نفوس الطالب.	 
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معرفـــة التـــراث األعظـــم لإلنســـانية مـــن آداب وعلـــوم العربيـــة، ومـــدى أثـــره فـــي الحضـــارات األخرى.	 
             

األهداف

إخراج طالب محترفين في التحدث، والكتابة، والتدريب.
إنتاج بحوث لغوية ذات جودة عالية.	 
إدماج اللغة في سلوك المجتمع الرسمي.	 
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أسماء وأعداد أعضاء هيئة التدريس

 الجامعة التي تخرج فيها وعام
التخرج الجنسية التخصص  الدرجة

العلمية االسم عدد

الماجستير الدكتوراه

 جامعة
أسيوط
1993

 جامعة جنوب
الوادي
1996

المصرية  األدب والبالغة
والنقد أستاذ أ.د. أحمد عبد المجيد محمد خليفة 1

 جامعة األزهر
1993

 جامعة األزهر
1997 المصرية بالغة ونقد أستاذ 2 أ.د. السعيد عبد المجيد النوتي

 جامعة أم
القرى
1421

جامعة أم القرى
1426 السعودية بالغة ونقد  أستاذ

مساعد د.ناصر بن دخيل هللا السعيدي 3

 جامعة
النيلين
1999

 جامعة السودان
2003 السودانية األدب والنقد  أستاذ

مشارك د. الوليد  عبد الرؤوف المنشاوي 4

 جامعة
القاهرة
م2000

جامعة القاهرة
م2006 المصرية  النحو والصرف

والعروض
 أستاذ

مساعد د . محمد عويس 5

 جامعة أم
القرى
1434

-- السعودية النحو والصرف محاضر سلطان محمد خيشان المطرفي 6

 جامعة أم
القرى --- السعودية اللغويات محاضر أ.كريمة أحمد طاهر البشير        7

 جامعة أم
القرى ---- السعودية اللغويات محاضر أ.نوال  طالب فرج الصعيدي      8
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لجان أنشطة القسم

المهامأعضاء اللجنةاللجنةم

لجنة الجودة1

 د. محمد عويس رئيًسا وعضوية كل
:من

.د. الوليد المنشاوي
أ.د . سعيد النوتي

 متابعة وتنفيذ كل ما تتطلبه الجودة، وتنفيذ ما
.يرد من سعادة وكيل الكلية للتطوير بشأن ذلك

 .أ.د. أحمد عبد المجيدلجنة اإلرشاد األكاديمي2
.د. الوليد المنشاوي

 إجراء المعادالت ومتابعة المتأخرين دراسًيا،
 واستقبال شكاوى الطالب واستفساراتهم،

.وعمل برنامج إرشادي لطالب القسم

 لجنة السمنارات3
العلمية

.د. ناصر السعيدي
أ.د . سعيد النوتي

 المشاركة في إحياء الحراك العلمي بالكلية ، وإبراز
 .أنشطة أعضاء القسم

 وتم  توجيه اللجنة إلى اإلعداد لسمنار خالل
 الفصل الدراسي األول يستهدف طالب الكلية

.عامة ، وطلبة القسم بشكل خاص

.د. محمد عويسلجنة موقع القسم4
.د. الوليد المنشاوي

 تحديث موقع القسم ، ورفده بكل جديد، ونشر 
.أخبار القسم وأنشطته

لجان الجودة واالعتماد األكاديمي

                                                                     

لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي
د. عمر صالح  المالكي

رئيس القسم
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من منجزات القسم
إقامة فعالية احتفاء باليوم العالمي للغة العربية  بتاريخ 1438/3/19 هــ 

وذلك بعنوان ) دور اللغة العربية في فهم النص القرآني(

قسم اللغة العربية بالجموم يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نظم قســـم اللغـــة العربيـــة بالكليـــة الجامعية بالجمـــوم، يـــوم االثنين 3٠/٠3/1438هــــ، الموافـــق 18/1٢/٢٠1٧هـ، 
احتفاليـــة رائعـــة بمناســـبة اليـــوم العالمي للغـــة العربية.

صفحات التي ال تنساها الذاكرة
من الصفحات التي ال تنساها الذاكرة مناسبة تدشين صاحب السمو الملكي األمير عبدهللا بن بندر بن 
عبد العزير نائب أمير منطقة مكة المكرمة افتتاح مباني الكلية الجامعية بالجموم، وإلقاء طالب قسم 

اللغة العربية أبياًتا شعرية ترحيًبا بسموه.
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قسم اللغة العربية بالجموم ينظم محاضرة عن دور اللغة العربية
نظـــم قســـم اللغة العربيـــة بالكلية الجامعية بالجمـــوم، وبرعاية كريمة من ســـعادة عميـــد الكلية ، صباح 
األحـــد 19/ 3/ 1438هــــ محاضرة بعنوان “دور اللغة العربيـــة وعلومها في فهم النص القرآني”، وذلك في إطار 
االحتفـــال باليـــوم العالمـــي للغـــة العربية، وهـــو اليوم الذي أصـــدرت فيـــه الجمعية العامة لألمـــم المتحدة 
قـــرارًا تقـــر بموجبه إدخـــال اللغة العربية ضمن اللغات الرســـمية ولغـــات العمل في األمـــم المتحدة، وقد 

خصـــص هـــذا العام موضوع “تعزيز انتشـــار اللغـــة العربية” ليكون الموضـــوع الرئيس لالحتفاء.

قسم اللغة العربية ينظِّم دورتين تدريبيتين لمنسوبي شرطة محافظة الجموم
سعيًا من الكلية الجامعية بمحافظة الجموم للقيام بدورها الوطني في تعزيز مفاهيم خدمة المجتمع 

والتنمية المستدامة؛ من خالل تسخير كل إمكانياتها لخدمة مجتمع المحافظة، نظم  قسم اللغة 
العربية بالكلية دورتين تدريبيتين لمنسوبي شرطة محافظة الجموم؛ كانت الدورة األولى بعنوان: 

“صياغة الخطابات وتحرير المراسالت “وذلك يوم األربعاء الموافق 1439/٢/1٢هـــ وقدمها سعادة الدكتور 
محمد عويس من قسم اللغة العربية، والثانية بعنوان” أصول الخطابة  وفن اإللقاء والتعامل مع 

الجمهور” وذلك يوم االثنين الموافق 1439/٢/1٧هــ  قدم الدورة سعادة األستاذ الدكتور / سعيد النوتي من 
قسم اللغة العربية.

قسم اللغة العربية ينظم دورة بعنوان )الخطابة وفن اإللقاء(
قدم نظم قسم اللغة العربية - ممثاًل في النادي الطالبي بالكلية الجامعية بالجموم - دورًة بعنوان 

“الخطابة وفن اإللقاء”.
الدورة األستاذ الدكتور السعيد عبدالمجيد النوتي، وشارك فيها عدد كبير من طالب مختلف أقسام 
الكلية الذين احتشدت بهم قاعة التدريب، وقد عبروا عن سعادتهم ومدى استفادتهم من مثل تلك 

الدورات التي اعتاد أن يفاجئهم بها قسم اللغة العربية بالكلية
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مطوية أعدها طالب قسم اللغة العربية؛ احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.





    قسم الحاسب اآللي
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مقدمة
تم إنشـــاء قســـم الحاســـب اآللي كأحد األقســـام االكاديمية في الكلية الجامعية بالجموم في عام ٢٠٠9-٢٠1٠. 
يقدم القســـم برنامج البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب اآللي والذي مدته خمس سنوات دراسية.

الرؤية
تتمثـــل رؤية القســـم في االرتقـــاء إلى درجة التميز على المســـتويين المحلي والدولي، وذلـــك من خالل إنجاز 

الموضوعة. األهداف 
الرسالة

توفير بيئة علمية متميزة تساهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في مجاالت البحث والتطوير 
الخاصة بالحاسب اآللي.

القيم
 األمانة العلمية.	 
 التعاون األكاديمي.	 
 االحترافية المهنية.	 

األهداف
يهدف برنامج البكالوريوس في علوم الحاسب إلى اكساب خريجينا اآلتي:

الممارســـة العمليـــة كخبـــراء للحاســـب مـــن خـــالل تصميـــم وتطويـــر وصيانـــة المشـــاريع التقنية في 	 
مختلـــف مجاالت الحوســـبة.

تعزيـــز مهاراتهم واكتســـاب المعرفة حول التقنيـــات الجديدة من خالل التدريـــب الذاتي، وحضور ورش 	 
العمـــل، واالنضمـــام الجمعيات المهنية أو التعليمية وااللتحاق بالدراســـات العليا.

التقدم بنجاح في ممارسة المهنة.	 

الموقع االلكتروني للقسم وألعضاء هيئة التدريس
https://uqu.edu.sa/juc_computersc
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم
الكوادر البشرية بقسم الحاسب اآللي التي على رأس العمل

القسم

الرتبة األكاديمية

المجموع
 أستاذأستاذ

مشارك
 أستاذ

فنيمعيدمحاضرمساعد

10—73———الحاسب اآللي – شطر الطالبات

مبتعثات القسم

القسم

الرتبة األكاديمية

المجموع
معيدمحاضر

33-الحاسب اآللي – شطر الطالبات
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الهيكل التنظيمي للجان ضمان الجودة بالقسم
تتكون لجان الجودة بالقسم من خمسة لجان مختلفة مسؤولة عن المعايير المختلفة للهيئة الوطنية 

لالعتماد للتقويم واالعتماد األكاديمي   NCAAAوهيئة االعتماد االكاديمي الدولي ABET كما هو موضح 
بالجدول التالي:

المعاييراألعضاءاللجنةم

الحوكمة واالدارة1

د.يوسف العتيبي
د.أحمد سبحي

د.عبدالرحمن حيدر
د.جمال أحمد رشدي

أ. أمجاد قملو

NCAAA
&

ABET

التعليم والتعلم2

د. خيرالدين بوعزة
د. عالء الدين عبد الحكيم

د. هشام حامد أمين
د. وائل دعبس

أ. داليا العطاس
أ. منار الجهني

NCAAA
&

ABET

شؤون الطالب ومصادر التعلم3

د. صالح فياض
د. عالء الدين عبدالحكيم

د. هشام حامد أمين
أ. حمدة العتيبي
أ. ابتسام الحربي

NCAAA
&

ABET

التجهيزات والدعم4

د. يوسف العتيبي
د. خير الدين بوعزة

د. جمال أحمد رشدي
أ. نسيبة الرتا

أ. مروة المزروعي

NCAAA
&

ABET
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البحث العلمي وخدمة المجتمع5

د. يوسف العتيبي
د. عبدالرحمن حيدر

د. وائل دعبس
أ. أكرم العوفي
أ. أروى الفتني

NCAAA
&

ABET

البرامج األكاديمية المقدمة من القسم والتخصصات التي تدرس فيه

 عدد سنواتالمسارالقسمالدرجة العلمية
عدد الطالبات المنتظماتعدد الساعات المعتمدةالدراسة

5160486علوم الحاسب اآلليالحاسب اآلليدرجة البكالوريوس

معامل القسم واستوديوهات التعليم عن بعد
عدد المعامل التي تتبع القسم

معامل الحاسب التخصصية معامل الحاسب العامةالمقر

64شطر الطالبات

 
عدد استدويوهات التعليم عن بعد التي تتبع القسم

قاعات استقبال البث بشطر الطالباتالغرفة بشطر الطالبالمقر

شطر الطالب
ب – 212ب211استوديو تعليم عن بعد 1

ب – 304ب303استوديو تعليم عن بعد 2

24اإلجمالي
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أعداد الطلبة في البرنامج
متوسط أعداد الطلبة في الشعبة للبرنامج 

البند

البرنامج

البكالوريوس الماجستير الدكتوراه

عدد الطالبات 486

— —

 عدد الشعب التي يوجد فيها )20)
.طالبا أو اقل

فصل 381 4

فصل 382 8

فصل 383 —

 عدد الشعب التي يوجد فيها
 .من)50-21) طالبا

فصل 381 32

فصل 382 37

فصل 383 —

 عدد الشعب التي يوجد فيها أكثر
.من)50) طالبا

فصل 381 9

فصل 382 5

فصل 383 —

عدد طالبات القسم المسجلين للعام الدراسي 1438 هـ / 1439 هـ   

عدد الطالباتالقسمم

29الحاسب اآللي1

عدد الخريجات للعام الدراسي 1438 هـ / 1439 هـ   
مالحظاتعدد الخريجاتالقسمم

49الحاسب اآللي1
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أنشطة الجودة والتطوير
 	 )ABET( حصول القسم على االعتماد األكاديمي الدولي
مشاركة القسم في أنشطة االعتماد المؤسسي	 

أنشطة تعزيز الجودة
 	 )ABET( عقـــد لقـــاءات دورية على االنترنت مع ســـعادة مستشـــار الجامعة لالعتماد األكاديمـــي الدولي

وكان ذلك لالســـتعداد للتقدم لالعتماد.

من منجزات القسم
دورة تدريبية في استخدام بوابة التعلم االلكتروني. 1

اســـتضاف قســـم الحاســـب اآللـــي الفريق القادم مـــن عمادة التعلـــم اإللكترونـــي لتقديـــم دورة تدريبية 
حـــول اســـتخدام منصة التعلـــم اإللكترونـــي بالكلية الجامعيـــة بالجمـــوم بجامعة أم القـــرى 1439/4/4هـ 

مسابقة الهاكثون. ٢
أقام قســـم الحاســـب اآللي تحت إشـــراف نادي الحاســـب اآللي مســـابقة برمجيات للطالبات يوم األربعاء 

1439/٧/11هـ
 

فعالية لقاء تقني. 3
أقـــام نادي الحاســـب اآللي بالكليـــة الجامعية بالجموم ، فعالية تحت عنوان “لقـــاء تقني” تم إلقاء مجموعة 
مـــن الـــدروس التقنيـــة قدمتهـــا طالبـــات النـــادي وضيفـــة مـــن شـــركة وادي مكة ،وذلـــك في يـــوم الثالثاء، 

1٠/٧/1439هـ الموافق 

ندوة عن أحدث التكنولوجبات في علم الحاسب. 4
أقـــام القســـم نـــدوة بعنـــوان أحـــدث التكنولجبـــات في علـــم الحاســـب موجهـــة للطالبات وعضـــوات هيئة 

التدريـــس وقامـــت بتقديمهـــا األســـتاذة أرو المزروعي يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 1439/٧/٢4هـ 
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دورة تصميم اإلعالنات. ٥
أقـــام قســـم الحاســـب اآللـــي بتقديـــم األســـتاذة حمـــدة العتيبـــي دورة تصميم اإلعالنـــات وكانـــت موجهة 

لعضـــوات هيئـــة التدريس.

خطة اإلرشاد األكاديمي
تم توزيع جميع طالبات القســـم المنتظمات في العام الدراســـي 1438-1439 هـ على عضوات هيئة التدريس 
لتتولـــى كل عضـــوة منهـــن عملية االرشـــاد األكاديمي لطالباتها خـــالل العام. وكان متوســـط عدد الطالب 

لكل مرشـــد أكاديمي 4٥ طالبة.
وتـــم إعـــالن قوائـــم االرشـــاد األكاديمي مـــع بداية كل فصل دراســـي للطالبـــات عن طريق قنـــوات االتصال 

المختلفـــة التـــي يتبعها القســـم في التواصـــل مع طالبه.





       قسم المحاسبة
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مقدمة
أنشـــئ قســـم المحاســـبة في العام الجامعي 1433/143٢هـ، بقـــرار مدير الجامعة رقـــم )1٥9٢4(، ورقم )1٥9٢٥(، 
وتاريـــخ 1433/٠٦/1٧هــــ،  إنفاذًا للموافقة الســـامية لخادم الحرمين الشـــريفين رئيس مجلـــس الوزراء رئيس 
مجلـــس التعليـــم العالـــي – حفظـــه هللا - علـــى قـــرار مجلس التعليـــم العالـــي رقـــم )1433/٦9/11هــــ(، وتاريخ 
1433/٠4/٢٠ هــــ بإعـــادة هيكلـــة الكليـــة الجامعيـــة بمكـــة المكرمة. بدأت الدراســـة بالقســـم فـــي االنتظام مع 
بدايـــًة الفصـــل الدراســـي األول للعـــام الجامعـــي 1434/1433هــــ فـــي مبنـــى الكليـــة الجامعية بمكـــة المكرمة 
بالعزيزيـــة لحيـــن االنتهـــاء مـــن اســـتالم المبنى المخصـــص للكليـــة بمحافظة الجمـــوم، وفي يـــوم االثنين 
الموافـــق ٢٦ مـــن المحرم عـــام 1434هـ، تم افتتـــاح المقر الجديد للكليـــة الجامعية بمحافظـــة الجموم. يمنح 
قســـم المحاســـبة درجة البكالوريـــوس في تخصص المحاســـبة، وخطة الدراســـة فيه هـــي نفس الخطة 

الدراســـية لقســـم المحاســـبة في كلية أدارة األعمـــال بالعابديه .

الرؤية
التميـــز واإلبـــداع فـــي األداء األكاديمي والبحـــث العلمي وخدمـــة المجتمع فـــي مجاالت التعلم المحاســـبي 

العالمي.  المســـتوى  على 

الرسالة
إعـــداد وتخريج كفاءات محاســـبية بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات ســـوق العمـــل ومواكبة التطورات 

المعاصرة. 
تلبيـــة حاجـــات المجتمـــع مـــن التدريـــب واالستشـــارة في مجـــاالت المحاســـبة من خـــالل تأســـيس روابط 

متينـــة مـــع الجهات المســـتفيدة مـــن خدمـــات البحث واالستشـــارة التـــي يقدمها القســـم.

األهداف

اإلبداع في األداء األكاديمي.
خدمة المجتمع والمساهمة في تطويره. 

إعداد وتخريج كفاءات محاسبية. 
السعي لتفعيل معايير الجودة واالعتماد األكاديمي. 
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الموقع اإللكتروني للقسم: 
https://uqu.edu.sa/juc_accounting

أعضاء هيئة التدريس بالقسم )شطر الطالب(

 التخصصاالسمم
حالته على رأس العمل أو مبتعثالمرتبة العلميةالتخصص الدقيقالعام

رئيس القسمأستاذ مساعدذكاء اصطناعيحاسب آليطارق خالد العفيف1

على رأس العملأستاذ مساعدمحاسبة إداريةمحاسبةصالح محمد عمران2

 تكاليف ونظممحاسبةوليد حمدي الحسيني يونس3
على رأس العملأستاذ مستاعدمعلومات

على رأس العملأستاذ مساعدتسويقإدارة أعمالعالء أمين الخواجة4

على رأس العملمحاضرمحاسبةمحاسبةماهر برناوي5

على رأس العملمعيدمحاسبةمحاسبة عون منصور الشريف6

مبتعث لجامعة الملك عبدالعزيزمعيدمحاسبةمحاسبةعبد المحسن الجاسر7
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 اللجان العلمية بقسم المحاسبة

مهام اللجنةاسم اللجنة

لجنة التدريب العملي
 تتولـــى هذه اللجنة اإلشـــراف على جهـــات التدريب العملي وتقاريـــر التخرج، ووضع الخطط
 والمواعيـــد، وإلقاء المحاضـــرات والدورات وورش العمل التي تســـاعد الطالب أو الطالبة

 .في اجتيـــاز التدريب بنجاح

لجنة اإلرشاد األكاديمي
 تتولى هذه اللجنة اإلشـــراف على متابعة الشـــؤون األكاديمية للطالب والطالبة؛ كاإلرشـــاد

 .والتوجيـــه األكاديمي لدى الطلبة والطالبات

 لجنة الجودة واالعتماد
األكاديمي

 هـــذه اللجنة هي المســـئولة عن الحفـــاظ على معايير الجودة المعتمـــدة بالجامعة، وتقود
 القســـم نحـــو تحقيـــق االعتمـــاد األكاديمي من هيئـــات االعتمـــاد األكاديمي؛ منهـــا االعتماد

.ABET واالعتمـــاد األمريكي ،NCAAA الوطني

 لجنة التدريس وتطوير
أعضاء هيئة التدريس

 تتولـــى هـــذه اللجنـــة مســـؤولية إعـــداد معاييـــر أفضـــل الممارســـات فـــي التدريـــس وفقًا
 لنمـــوذج التعليـــم المدمـــج المعتمـــد من طـــرف الجامعة، كمـــا تتولى هذه اللجنـــة تطوير
 المهـــارات المطلوبـــة من طرف أعضاء هيئـــة التدريس في أدائهم لمهامهم التدريســـية،
 عـــالوة علـــى توفير الوســـائل الداعمـــة ألعضاء هيئـــة التدريس بالقســـم العلمـــي، بما في

اللجنة أعضـــاء   .ذلك 
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لجنة تطوير المناهج

 هـــذه اللجنـــة مســـؤولة عن النظر في جميـــع المقترحـــات المتعلقة بإدخـــال تغييرات على
 المقـــررات الدراســـية للمرحلـــة الجامعيـــة، بما يشـــمل إضافة مقـــررات جديـــدة، الدورات،
 حـــذف مقـــررات قديمة، تطوير المحتوى الدراســـية للمقررات الدراســـية. كما يندرج ضمن

.مهـــام هذه اللجنة مســـئولية تقييـــم المحتوى الدراســـي االلكتروني

لجنة البحث العلمي
 هذه اللجنة مســـؤولة عن البحث العلمي ألعضاء وعضوات هيئة التدريس، والمســـاعدة

 .فـــي التقديم على مشـــاريع ممولة من جهات حكومية

لجنة المتابعة الداخلية
 هـــذه اللجنة مســـؤولة عن متابعة أعضاء هيئـــة التدريس في االلتزام بالجداول الدراســـية

 .والساعات المكتبية المقررة لمســـاعدة الطالب والطالبات
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لجنة اإلرشاد األكاديمي: 
يعتبـــر اإلرشـــاد األكاديمـــي أحـــد ركائز التعليـــم الجامعـــي بالجامعـــة، حيث تهدف لجنـــة اإلرشـــاد األكاديمي 
بالقســـم إلـــى توجيـــه الطـــالب والطالبـــات للحصـــول علـــى أفضـــل النتائـــج والتكيف مـــع البيئـــة الجامعية 
واغتنـــام الفـــرص المتاحة لهم، وذلك عـــن طريق تزويدهم بالمهارات واألســـاليب األكاديمية المثلى باختيار 

المقـــررات الصحيحـــة التـــي من شـــأنها أن ترفع من مســـتوى تحصيلهـــم العلمي. 

لجنة التدريب العملي
لجنة التدريب العملي هي لجنة معنية بجهات التدريب العملي التي تساهم وتساعد الطالب في اختيار 
الجهة، واختيار المشرف، ومتابعة سير العمل طوال الفصلين الدراسيين، يترأس لجنة التدريب والتخرج 

سعادة الدكتور/ وليد حمدي. 

مهام اللجنة: 
استقبال مقترحات الجهات من األساتذة والطالب، واعتمادها قبل بداية الفصل الدراسي. 	 
وضع آلية واضحة لكيفية تنفيذ التدريب ومتابعتها وتقييمها. 	 
اقتراح كل ما من شأنه االرتقاء بمستوى التدريب العملي.	 
إنشـــاء قاعدة بيانات تحتوي على المشـــاريع ومشرفيها وأســـماء الطالب، وغير ذلك من المعلومات 	 

الضرورية. 
العمـــل علـــى إنشـــاء بنـــك موضوعـــات يحتـــوي علـــى مقترحـــات الطـــالب واألســـاتذة لالســـتعانة بها 	 

لمشـــاريع التخـــرج، ويراعـــي أن تكـــون مشـــاريع تطبيقيـــة تخـــدم الجامعـــة والمجتمـــع. 
ترتيب جدول المناقشـــات وأســـماء المناقشـــين فـــي نهاية كل فصل دراســـي، واعتمادهـــا من رئيس 	 

اللجنة. 

لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي 

لجنـــة الجـــودة بقســـم المحاســـبة بالكليـــة الجامعية بالجمـــوم هي المســـؤولة عـــن الحفاظ علـــى معايير 
الجـــودة المعتمـــدة بجامعة أم القرى، وتقود القســـم نحو تحقيق االعتماد األكاديمي مـــن هيئات االعتماد 

.)ABET( واالعتمـــاد األكاديمي ،)NCAAA( األكاديمـــي المعتمدة؛ منهـــا االعتماد الوطنـــي
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لجنة التدريس وتطوير أعضاء هيئة التدريس: 
تتولـــى هـــذه اللجنـــة مســـؤولية إعـــداد معايير أفضـــل الممارســـات فـــي التدريس وفقـــًا لنمـــوذج التعليم 
المدمـــج المعتمـــد مـــن طـــرف جامعة أم القـــرى، كما تتولى هـــذه اللجنة تطويـــر المهـــارات المطلوبة من 
طـــرف أعضـــاء هيئـــة التدريـــس في أدائهـــم لمهامهـــم التدريســـية، عـــالوة على توفيـــر الوســـائل الداعمة 
ألعضـــاء هيئـــة التدريس الجدد، كمـــا يندرج ضمن مهام اللجنـــة متابعة وتقييم فعاليـــة التدريس ألعضاء 

هيئـــة التدريس بالقســـم، بما فـــي ذلك أعضـــاء اللجنة. 

لجنة البحث العلمي: 
لجنـــة البحـــث العلمي مســـؤولة عن البحث العلمي ألعضاء وعضوات هيئة التدريس بقســـم المحاســـبة، 

والمســـاعدة فـــي التقديم على مشـــاريع ممولة من جهـــات حكومية أو من داخـــل جامعة أم القرى. 

لجنة المتابعة الداخلية: 
هـــذه اللجنـــة مســـؤولة عـــن متابعة أعضـــاء هيئة التدريـــس في االلتـــزام بالجداول الدراســـية والســـاعات 

المكتبيـــة المقررة لمســـاعدة الطـــالب والطالبات. 

المؤتمـــرات التـــي شـــارك فيهـــا منســـوبي القســـم خـــالل العـــام الدراســـي )مرفـــق األبحاث(
شارك كل من الدكتور/ صالح محمد عمران، والدكتور/ وليد الحسيني يونس، في المؤتمر العلمي 

التاسع المنعقد في جامعة أم القرى باألبحاث التالية: )مرفق األبحاث(

الطالب المشاركعنوان البحثمشرف البحث

سعود السنيمعلومات المحاسبة اإلدارية وعملية إعادة هندسة المنظمةد/ صالح محمد عمران

عامر سعد قادريدور الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الماليةد/ وليد حمدي يونس
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معلومات عن أعداد القبول والمحولين إلى القسم

طالباتطالبالفصلبيان

14376978القبول

ــــــــــــ1437التحويل

14382831القبول

143822التحويل

معلومات عن طالب القسم )أعداد الطالب – معدالت التخرج(





          قسم االعالم
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مقدمة
تزايـــدت أهميـــة اإلعـــالم األكاديمي في زمن ثـــورة االتصاالت وتقنيات اإلعـــالم الحديثة، باإلضافـــة إلى الزخم 
الشـــديد الذي تشـــهده الســـاحة الدولية واإلقليمية والمحلية من اهتمام متزايد بوسائل اإلعالم، ولألدوار 
المختلفـــة التـــي تؤديها في المجتمع. كل ذلك يلقي بالمســـؤولية الضخمة أمام قســـم اإلعالم ليواجه كل 
هـــذه التحديـــات المختلفة، والقيـــام بمهامه ومســـؤولياته الضخمة في تخريج الكـــوادر اإلعالمية المتميزة 
لتـــؤدي رســـالتها فـــي كل الوســـائل اإلعالميـــة المختلفـــة مـــن صحافـــة وإذاعـــة وقنـــوات مرئية علـــى كافة 

المستويات. 
تأســـس قســـم اإلعالم فـــي الكليـــة الجامعيـــة للطالبـــات بالجموم في عـــام 143٥هــــ ويعمل القســـم علي 
تحقيـــق رؤيتـــه ورســـالته من خـــالل تخريج الكـــوادر المتميزة التي ستســـهم بإذن هللا في صنـــع التغيير في 
المجـــال اإلعالمـــي وخدمة المجتمع وتنميته. التحق بالقســـم في دفعته األولي 4٥ طالبة. ويحوي القســـم 

تخصصين دقيقيـــن )العالقات العامـــة والصحافة(.

الرؤية 
الريـــادة العمليـــة واإلبـــداع اإلعالمـــي للبحـــث العلمـــي لخدمـــة المجتمـــع والوطـــن بمـــا يحقـــق رؤيـــة ٢٠3٠.

الرسالة
إعـــداد وتخريـــج جيل إعالمي متميز تتوافر فيه مهارات ممارســـة العمل اإلتصالي واإلعالمي مســـتفيدًامن 

التقنيـــات المعاصـــرة الحديثة في هذا المجال بمـــا يتوافق مع األخالقيات اإلعالمية والقيم اإلســـالمية 

األهداف
إعداد وتخريج جيل إعالمي متميز 

ممارسة العمل اإلتصالي واإلعالمي 
خدمة المجتمع 

تطوير نظام فعال للجودة الشاملة في القسم 
تعزيز مهارات البحث العلمي والدراسات اإلعالمية
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قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس: 

التخصص الدقيقالتخصص العامالدرجة العلميةالجنسيةاالسمم

سكن و إدارة المنزلاقتصاد منزليدكتوراهسعوديةد. خلود حسن هجرس الحازمي1

صحافةإعالممحاضرسعوديةأ/تغريد إبراهيم األحمدي2

صحافةإعالممحاضرسعوديةأ/صالحة سعيد الغامدي3

صحافةإعالممحاضرسعوديةأ/دالل رشيد الخميسي4

صحافةإعالممحاضرسعوديةأ/أفنان سيف عبدالرحمن حياة5

عالقات العامةإعالممعيدةسعوديةأ/نعمه فهد عجاج 6

عالقات عامةاعالممعيدة سعوديةأ/ افنان فهد النمري7

عالقات العامةإعالممعيدةسعوديةأ/أفنان عوض هللا السلمي8
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اللجان التنظيمية بقسم اإلعالم

أعضاء اللجنة اللجنة

 لجنة التطوير والجودة
د. خلود الحازمي / أ.صالحة الغامدي / أ.أفنان حياة / ا. دالل الخميسي / ا. نعمه عجاج / ا. افنان النمريواإلعتماد األكاديمي

أ.أفنان حياةلجنة سير اإلمتحانات

دالل الخميسي . لجنة الكنترول

 لجنة التدريب الميداني
أ. أفنان حياةوالمشاركة المجتمعية

ا. نعمه عجاجلجنة المعادالت

 لجنة سير العملية
ا. امل الصبحيالتعليمية

أ.نعمة عجاجلجنة التخصيص

 لجنة األنشطة
أ.أفنان النمريالطالبية

 لجنة الشؤون الطالبية
واإلرشاد األكاديمي

د. خلود الحازمي
أ.دالل الخميسي

أ.أفنان حياة
أ.صالحة الغامدي

أ.نعمة عجاج
أ.أفنان النمري
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أعداد الطالبات بقسم اإلعالم عام 1437-1438هـ 
أ_ الجدول يبين مجمل أعداد الطالبات بقسم اإلعالم عام 143٧-1438هـ 

اعداد الطالباتالمستوىالعام الدراسي

40األول1438-1439

69الثالث1437-1438

18الخامس1436-1437

36السابع1435-1436
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 ب_ الرسم البياني ألعداد الطالبات بقسم اإلعالم:  

 
 

إجمالي عدد الطالبات حسب المسارات:
الصحافة

العالقات العامة

عدد الطالباتالمسارات

8الصحافة

27العالقات العامة





قسم الخدمة االجتماعية
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مقدمة 
فتـــح القســـم في عـــام 143٦/143٥ه ويمنح طالبـــه درجة البكالوريـــوس في االختصاص ولقد اعتمد القســـم 

الخطة الدراســـية لقســـم الخدمة االجتماعي فـــي كلية العلوم االجتماعيـــة بالجامعة .
ويعتبـــر قســـم الخدمـــة االجتماعية من احدث األقســـام مـــن الكلية الجامعيـــة بالجموم لـــه تميزه ويهدف 
بشـــكل ايجابـــي إلـــى حل مشـــكالت المجتمع والمســـاعدة في تطـــوره ، وهو مثـــل باقي األقســـام ينطلق 

منـــه رؤية ورســـالة وهـــدف وأعضاؤه يعملـــون بروح الفريـــق الواحد  

 الخدمـــة االجتماعيـــة : مهنـــة إنســـانية تهـــدف إلـــى خدمـــة اإلنســـان ونظـــام اجتماعي يعمـــل على حل 
مشـــكالت األفـــراد أو الجماعات وتنميـــة قدراتهم وميولهم والوصول بهم إلى مســـتوى مـــن الحياة يتفق 

مـــع رغباتهـــم الخاصة وتحقيـــق التكيـــف االجتماعي لهم .

مجاالت الخدمة االجتماعية :
تتمثل مجاالت الخدمة في أكثر من مجال و الشكل اآلتي يوضح ذلك :
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الرويه
التميـــز واالبـــدا   ع والريادة في العمل االجتماعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومواكبة المســـتجدات 

المعاصرة.
الرساله

تخريج كوادر معده اعدادٌا علميا وعمليا وقادرة على المنافســـة في ســـوق العمل االجتماعي والمشـــاركة 
الفعالـــة فـــي خدمـــة المجتمع وتنميتـــه والتعامل مع المشـــكالت االجتماعيـــة والمجتمعيـــة مرتكزة على 

االســـلوب والمنهج العلمـــي في ضوء القيم واالخالقيات االســـالمية.

أهداف القسم
اكساب الطالبات المقدرة على فهم المشكالت االجتماعية.. 1
إعداد الطالبات علميًا لمساعدتهم على اجراء البحث العلمي.. ٢
تزويد الطالبات بالمعارف والنظريات في مجال التخصص .. 3
اكساب الطالبات القيم االخالقية المرتكزة على العقيدة االسالمية.. 4
تنمية المسؤولية المجتمعية لدى الطالبات للمشاركة في نهضة المجتمع.. ٥
تمكين الطالبات من توظيف المعارف والنظريات في ضوء التغيرات المعاصرة.. ٦
اعداد كوادر وطنية تعمل على خدمة المجتمع السعودي وتنميتة.. ٧
تنمية القدرات والمهارات العملية والشخصية واكسابهم الثقة بالنفس.. 8
تعزيز الرغبة في التعليم والتعلم.. 9

الدرجات العلمية التي يمنحها القسم :
يمنح القسم درجة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية .

رمز القسم :

القسم
الرمز

باللغة اإلنجليزيةباللغة العربية

2319قسم الخدمة االجتماعية
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أعضاء القسم ومنسوبيه :

مبتعثمتعاقدسعوديالعدد الكليالدرجة

211أستاذ مساعد

222محاضر

221معيد

قائمة بأعضاء هيئة التدريس بقسم الخدمة االجتماعية :

التخصص الدقيقالتخصص العام الدرجة الوظيفيةالجنسيةاالسمم

إدارة وسكنرئيس القسمأستاذ مساعدسعوديةد. عفاف عبد هللا قبوري1

التنمية والتخطيطالخدمة االجتماعيةأستاذ مساعدمصريةسلوى عبد الحفيظ بحراوي2

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعيةمحاضرسعوديةعبير عبد هللا الشريف3

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعيةمحاضرسعوديةسحر سعيد الشمراني4

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعيةمعيدسعوديةتهاني عبد هللا الحربي5

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعيةمعيدسعوديةنوف بارسين6

سكرتاريةإداريةسعوديةحنان الجهني7

خطة اإلرشاد األكاديمي

أهداف اإلرشاد األكاديمي:
تعريف الطالبات المستجدات بطبيعة الحياة الجامعية الجديدة المقدمين عليها.. 1
إرشاد الطالبة بالنظم األكاديمية لتسهيل فهم واستيعاب الخطة الدراسية للقسم.. ٢
العمل على رفع كفاءة الطالبة الدراسية وعدم االقتراب من حدود منطقة التعثر االكاديمى وذلك . 3

من خالل المت  ابعة المستمرة وتقديم المشورة الصحيحة له. 
العمـــل علـــى تعظيـــم إمكانيـــات الطالبـــات المتفوقيـــن دراســـيا والمتميزين أكاديميـــا بصقل مواهبهم بصورة مســـتمرة.. 4
االهتمام بالنهوض بالطالبات المتعثرين من خالل معرفة األسباب والقيام بمعالجتها ورفع . ٥

مستواهم التحصيلى. 
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صورة من نموذج متابعة الطالبة لقسم الخدمة االجتماعية :
                                                  

:اسم المرشدة االكاديمية

 عدد طالباتك في االرشاد
األكاديمي

 الساعات المكتبية في األسبوع

 طريقة التواصل مع الطلبات خالل الفصل الدراسي

.1

.2

األعمال التي تم إنجازها في عملية اإلرشاد األكاديمي

.1

 .2

المشكالت التي تم حلها خالل عملية اإلرشاد

.1

.2

 المشكالت التي صعب على المرشدة حلها خالل عملية اإلرشاد

.1

.2

 هل توجد مشكالت لدى طالبات أدى إلى تعامل المرشدة مع أستاذات المواد لحلها

 هل توجد مشكالت صحية أو نفسية للطالبات توجب مراعاتها من قبل المرشدة
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منجزات قسم الخدمة االجتماعية
األنشطة األكاديمية :

اعتمـــادًا علـــى برنامج األنشـــطة العلمية وخدمة المجتمع للعـــام الجامعي 1438-1439 هــــ والتي يتم إعدادها 
بداية كل عام دراســـي بإشـــراف مباشـــر من رئيســـة قســـم الخدمة االجتماعيـــة الدكتـــورة / عفاف عبدهللا 
قبـــوري  فقـــد  شـــهد هـــذا العام نشـــاطات مختلفة حققـــت الكثير من اإلنجـــازات الواضحة على مســـتوى 

القســـم والكلية .

1- األنشطة المنهجية :

اسم النشاطالمكانالموعدأسماء المشاركون

 أعضاء قسم الخدمة
معرض أضواء اجتماعيةالكلية الجامعية بالجمومالفصل الدراسي الثاني لعام 1439هاالجتماعية

٢- األنشطة المجتمعية :

اسم النشاطالمكانالموعدأسماء المشاركون

اليوم الوطنيالكلية الجامعية بالجمومالفصل الدراسي األول لعام 1439هأعضاء قسم الخدمة االجتماعية

مهرجان الجنادريةالكلية الجامعية بالجمومالفصل الدراسي الثاني لعام 1439هأعضاء قسم الخدمة االجتماعية

3- األنشطة الال منهجية :

اسم النشاطالمكانالموعدأسماء المشاركون

مبادرة أنت عبقريالكلية الجامعية بالجمومالفصل الدراسي الثاني لعام 1439هد.سلوى بحراوي

إدارة الوقتمركز التنمية بالجمومالفصل الدراسي الثاني لعام 1439هأ.سحر الشمراني

فن التعامل مع اآلخرينمركز التنمية بالجمومفصل الدراسي الثاني لعام 1439هأ.تهاني الحربي
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المشاركة في برنامج اإلعتماد األكاديمي :
مشــاركة قســم الخدمــة االجتماعيــة فــي برنامــج الجــودة واالعتمــاد المؤسســى لجامعــة أم القــرى للعــام 

الجامعــى 1439/1438 هـــ .

المهامأسماء األعضاءم

رئيسة الجودة والتطوير بالقسمد.عفاف عبدهللا قبوري1

منسق الجودة والتطوير بالقسمد.سلوى بحراوي2

عضوهأ.سحر الشمراني3

عضوهأ.تهاني الحربي4

عضوهأ.حنان الجهني5

 
كما يقوم قسم الخدمة االجتماعية بتجهيز الملفات والبرامج والتقارير الخاصة باإلعتماد األكاديمي وفقًا 

لمتطلبات برنامج الجودة واإلعتماد المؤسسي .



وحدة القبول والتسجيل
في شطر الطالبات
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مقدمة
تعـــد وحـــدة القبول والتســـجيل من الوحدات الحديثة النشـــأة بالكلية حيث أنشـــئت بقرار مـــن معالي مدير 
جامعـــة أم القـــرى األســـتاذ الدكتور / بكري عســـاس رقـــم ) ( بتاريخ 1438/8/8هـ ، وتســـعى الوحـــدة لتقديم 
خدمـــات إرشـــادية وأكاديميـــة بشـــكل الكترونـــي وتعـــد محـــور اتصـــال مـــع الطالبـــة لمتابعتهـــن أكاديميا 
والعمـــل علـــى تذليـــل الصعوبـــات والعقبـــات التـــي تواجـــه الطالبات حتـــى التخرج كمـــا تحمل الوحـــدة على 
عاتقهـــا محاولـــة توفير المعلومات عن آليات التســـجيل واطالع الطالبة على اللوائـــح واألنظمة الجامعية 

وذلـــك تحـــت مظلة عمـــادة القبول والتســـجيل بجامعـــة أم القرى 
كما يعد دور الوحدة من األدوار المساندة ألقسام الكلية إلتمام العملية التعليمية.

الرؤية
التميز والعدالة في تقديم الخدمات األكاديمية واإلرشادية للطالبات.

الرسالة
تقديم الخدمات األكاديمية واإلرشادية المتكاملة للطالبات لتحقيق منظومة الكترونية بجودة عالية 

وتحسين وتطوير أداء العمل وتبسيط اإلجراءات.

األهداف
اإلتقان والعدالة والنزاهة والعمل بروح الفريق الواحد.. 1
الشفافية والمسائلة ووضوح إجراءات وخدمات الوحدة وتوثيقها ونشرها بمصداقية.. ٢
تطوير آليات ومعايير القبول والتسجيل.. 3
تفعيل التقنية الحديثة في اإلجراءات الالزمة لسير وحدة القبول والتسجيل.. 4

منطلقاتنا في العمل
مـــن منطلـــق مراقبـــة هللا فـــي كل عمـــل ثـــم االلتـــزام بمعاييـــر الجودة والســـعي إلـــى التميـــز والتطوير . 1

. لمستمر ا
معاملة جميع المستفيدين من خدمات الوحدة وفق معايير واحدة دون تحيز أو تمييز أو محاباة.. ٢
بـــث الـــروح الجماعيـــة لإلنجـــاز وتشـــجيع التعـــاون بيـــن منســـوبي وحـــدة القبـــول والتســـجيل لتحقيق . 3

مهامهـــا وأهدافهـــا.
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إحصائية عامة بأعداد الطالبات بالكلية الجامعية بالجموم

القسمالعام

الطالبات

الخريجينالمقيدينالمستجدين

ف3ف2ف1ف3ف2ف1ف1

1435/1436

الخدمة االجتماعية

454552---

1436/1437351141137---

1437/14388422121810---

1435/1436

اإلعالم

454539---

1436/14372866631---

1437/1438691261253---

1435/1436

الرياضيات

388184---

1436/1437551441437---

1437/14387622622136-41

1435/1436

المحاسبة

1152772816---

1436/14375834730213-371

1437/143878392347473431

1435/1436

الحاسب اآللي

96287272----

1436/1437503343333---

1437/143882428430129---
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توصيف المهام لوحدة القبول والتسجيل

الحركات األكاديمية:. 1
تأجيل الدراسة:	 

رفع أوراق الطالبة بعد التأكد من استيفائها.. 1
متابعة معاملة الطالبة.. ٢
التأكد من حالة الطالبة األكاديمية.. 3

 االعتذار عن الدراسة:	 
دراسة وضع الطالبة والتأكد من سداد المكافأة.. 1
التأكد من استيفاء نموذج اعتذار الطالبة.. ٢
رفع طلب الطالبة لعمادة القبول والتسجيل )الشئون األكاديمية للتنفيذ(.. 3

التسجيل:. 2
إعداد جداول الفصل الدراسي األول والثاني:	 

فتح أو إغالق شعب حسب التسجيل اآللي للطالبات ومراجعة القسم.. 1
تسكين أعضاء هيئة التدريس.. ٢
تسكين القاعات حسب سعة كل قاعة.. 3
حصر الشعب لألقسام.. 4
 إمداد األقسام بإحصائيات ما قبل التسجيل.. ٥
رفع احتياج أعضاء هيئة التدريس للمقررات العامة للعميد.. ٦
توفير قاعات لعضوات هيئة التدريس أثناء االحتياج.. ٧
تعديل موعد المحاضرات للشعب.. 8
اعداد جدول الفصل الدراسي الصيفي وتوقيع الطالبات ومتابعة ذلك مع عمادة القبول والتسجيل . 9

بشطر الطالبات .
إعداد جدول السنة التأهيلية والتحضرية بشطر الطالبات . 1٠

إعداد جداول االختبارات:	 
عقد اجتماع لمناقشة التعديالت على جدول االختبارات.. 1
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رفع تعديالت األقسام على الجدول للعمادة.. ٢
وضع جدول المراقبات للكلية بكاملها.. 3

الحذف واإلضافة:	 
دراســـة معـــادالت الطالبات ونمـــاذج المعادالت وتطبيق شـــروط المعادالت الخارجيـــة والداخلية بعد . 1

القسم. موافقة 
رفع خطاب تصفير معدل الطالبة لعمادة القبول والتسجيل.. ٢
استدراك نتيجة بعد استيفاء نموذج استدراك )ت ( أو ) غ ، ل ( ورفعها للعمادة لتنفيذها. . 3

متابعة الخريجين:
متابعة عدد الطالبات التي تم توظيفهم بعد التخرج من األقسام.. 1
تعديل اسم الطالبة أو لقبها من خالل عمادة القبول والتسجيل.. ٢
تعديل درجات الطالبات الخريجات بالمتابعة مع عمادة القبول والتسجيل.. 3
التأكد من صحة بيانات وثيقة التخرج للطالبة.. 4
اإلشراف على ملتقى التوظيف السنوي للكلية.  . ٥

أعمال سكرتارية وإدارية:
اإلشراف على قسم االتصاالت اإلدارية.. 1
اإلشراف على أنشطة العالقات العامة بالكلية.. ٢
تنســيق االجتماعــات وإعــداد جــدول األعمــال لألعضــاء وإبــالغ األعضــاء ومتابعــة الحضــور وإعــداد محضر . 3

االجتماعات.
االتصاالت اإلدارية الواردة لوحدة القبول والتسجيل.. 4
تصدير المعامالت لذات العالقة.. ٥
إحالة المعامالت لألقسام الداخلية والرد عليها.. ٦
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مالحظاتالعدد التقريبيالحركةم

250الحذف واالضافة1

25المعادالت2

12االنسحاب3

10االعتذارات4

400تعديل شعبة5

3طالبة زائر6

20تعديل جداول دراسية7

12تعديل جداول االختبارات8

الحركات األكاديمية والتسجيل للفصل الدراسي األول 1439/1438



الكليــــة الجامعيــــة بمحافظـــة الجمــــوم 142

الحركات األكاديمية والتسجيل للفصل الدراسي الثاني 1439/1438

مالحظاتالعدد التقريبيالحركةم

263الحذف واالضافة1

20المعادالت2

22االنسحاب3

12االعتذارات4

367تعديل شعبة5

5طالبة زائر6

15تعديل جداول دراسية7

10تعديل جداول االختبارات8

إحصائية بمقررات الفصل الدراسي الصيفي بشطر الطالبات

 عدد المقررات القسم م

7 الرياضيات1

4 الحاسب االلي2

2المحاسبة3

6االعالم4

2الخدمة االجتماعية5

4المقررات العامة6
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اإلمكانيات المتاحة بالكلية :
تضم الكلية الجامعية بالجموم شطر الطالبات مبنيين مبنى )أ( ومبنى )ب(: 

مبنـــى )ب( مخصـــص لألقســـام العلميـــة وبه مكاتـــب إدارية باإلضافـــة إلى مكتـــب وكيلة الكليـــة ومكاتب 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومعامل وقاعـــات تدريس .

مبنى )أ( مخصص لألقســـام العلمية ومكاتب ألعضاء هيئـــة التدريس ومصلى وقاعات تدريس ومكاتب 
إدارية ومكتب وحدة القبول والتســـجيل ووحدة األنشـــطة الطالبية ومستودع وقاعة اجتماعات.

إحصائية بالقاعات التدريسية بالمبنيين

 معاملاستديو هاتقاعات دراسيةم
 معاملمعامل فيزياءمعامل أحياءكيمياء

مكاتب إداريةحاسب

1610-1721(مبنى)أ

98332931(مبنى)ب

بيان بعدد الدورات وورش العمل والندوات المقدمة من والى موظفي وحدة القبول والتسجيل بالكلية 
لعام 1439/1438هـ





اإلرشاد األكاديمي
في شطر الطالبات





147الكليــــة الجامعيــــة بمحافظـــة الجمــــوم

الرؤية:
التميز والريادة في تقديم اإلرشاد األكاديمي في ضوء معايير الجودة العالمية. 

الرسالة:
تقديم خدمات إرشادية للطالبات في اختيار المقررات الدراسية وفق الخطة الموضوعة وإرشاد الطالبات 

إلى كيفية التعامل مع الصعوبات المختلفة التي قد تواجههن لتسهيل االستمرارية والتفوق الدراسي 
والتكيف مع البيئة الجامعية وتحقيق أهدافهن التعليمية من خالل زيادة وعيهن بمسؤوليتهن 

األكاديمية.
أعمال الوحدة خالل الفصل الدراسي االول للعام لعام الجامعي 1439/1438

إعداد الدليل االرشادي لإلرشاد األكاديمي للطالبات . 1
اعداد التقرير السنوي عن وحدة القبول والتسجيل . ٢
المشاركة في لقاء المستجدات بجامعة ام القرى . 3
المشاركة في اللقاء التعريفي بجامعة ام القرى اعضاء هيئة التدريس الجدد.. 4
تمثل الوحدة في اجتماعات وورش عمل عمادة القبول والتسجيل بمقر الزاهر . ٥
االعداد للفصل الدراسي القادم 144٠/1439 هـ .. ٦
متابعة جداول االختبارات للفصل الدراسي الحالي مع عمادة التسجيل والقبول بمقر الزاهر.. ٧
توزيع المراقبات على االختبارات النهائية بما يضمن العدالة وعدم االزدواجية.. 8
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الحاالت الخاصة/المكانالمهام واألنشطةاألسبوع

 األسبوع
األول

 برنامج حفل استقبال
 للطالبات المستجدات
 بالمشاركة مع عمادة

 شؤون الطالب بجامعة
» أم القرى » قصة نجاح

 برنامج توعوي
 للمرشدات األكاديميات

في القسم

 ندوة  في اإلرشاد
 األكاديمي للطالبات

المستجدات

 تقسيم الطالبات على
المرشدات األكاديميات

 عمل ملف  إرشادي
باألقسام العلمية

 توزيع مطويات وكتيبات
 للطالبات الدليل

 التعريفي لألنظمة
األكاديمية

 توزيع خطة الدراسة
للطالبات

 توزيع دليل الطالبة
اإلرشادي

 جامعة أم القرى /
 مقر العابدية 3 أيام

متصلة

 مكتب أعضاء هيئة
التدريس

 بقاعة التدريب
 مبنى “أ” الكلية

 الجامعية بالجموم
من 10: 11 ص

األقسام

ملفات األقسام

 ندوة اإلرشاد بقاعة
 التدريب بالكلية

 مبنى “ أ” الساعة
9:12

 لـــن يتـــم تعبئـــة أي نمـــاذج ورقيـــة أو توقيعهـــا للطالبـــات ، ألن
 نظـــام الحـــذف و اإلضافة ســـيكون الكتروني  بشـــكل كامل إال

. فـــي الحـــاالت الصعبة

 االجتماع مع منســـقات اإلرشاد باألقســـام التعليمية و عرض
. آلية اإلرشـــاد المتبعة للفصل الدراســـي القادم

 االجتمـــاع مـــع المرشـــدات لتوضيـــح التســـجيل فتـــرة الحـــذف
واإلضافـــة عبـــر النظـــام اإللكترونـــي

تتضمن تغيير الشعب أو تجاوز سعة الشعب
 الموافـــق 23 و 24 / ينايـــر / يتم العمل عليهـــا يومي الثالثاء و 5

األربعاء 6 و 7
 عـــدم توفـــر المواصـــالت ليســـت عـــذر بحكـــم توفيـــر الجامعـــة

باصـــات تنقـــل الطالبـــات
وجود فراغات بين المحاضرات ليس عذر أيضًا *

 يتـــم حصر الحـــاالت الحرجة ليتم البت فيها من قبل رئيســـات *
األقســـام ثم تســـجيل المقررات للطالبة يدوي

 عنـــد مواجهة حالة جديـــدة، وعدم القدرة علـــى البت فيها، يتم *
.التنســـيق مع مشـــرفة وحدة القبول والتسجيل
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 األسبوع
الثاني

 اجتماع جماعي
بالمرشدات

 إكمال عمليات الحذف
واإلضافة

 3-االجتماع اإلرشادي
األول

إكمال ملفات الطالبات
التنفيذ االلكتروني

 وتحديث قائمة الطالبات
بشكل دوري

 مكاتب عضوات
 هيئة التدريس من

8ص : 2 م

 الحـــد األدنـــى للعـــبء الدراســـي )المواد التـــي تســـجل للطالبة
فـــي كل فصـــل)  والحـــد األعلى

 قواعـــد تســـجيل المقـــررات للطالبـــة لـــكل فصـــل )الناجحة أو
الحـــذف واإلضافة المتعثـــرة) 

متى تعطى الطالبة إنذارا أكاديميًا

 األسبوع
الثالث

 استالم كشف بأسماء
 الطالبات اإلرشاد
 األكاديمي من كل

مرشدة أكاديمية كما
 تشجيع الطالبات

 إلظهار إبداعهن لبدء
 األنشطة الطالبية

بالقسم
 زيارة المرشدة

 األكاديمية لقاعات
 الدراسة لمتابعة حاالت

الطالبات

إعالن كشوف أسماء الطالبات موزعة على األستاذاتقاعات المحاضرات

 األسبوع
الرابع

 وضع قائمة بأسماء
 الطالبات وحاالتهم
 الدراسية من حيث

 التعثر أو التفوق
 ومتابعة حالتهم مع

  أعضاء هيئة التدريس
 وعمل جلسات إرشاديه

 للكشف عن أسباب
التعثر الدراسي

 بمقر الكلية شطر
الطالبات

 تفعيل دور رئيسات األقسام في اعتماد أعذار الطالبات
.وتوسيع الشعب أو تغييرها
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 األسبوع
الخامس

 لقاء توجيهي للمرشدات
 لمساندة الطالبات في حل

المشكالت
 لقاء توجيهي للطالبات

 لتذليل العقبات
 ومساندتهم في حل

المشكالت
 التواصل مع أعضاء هيئة
 التدريس  لوضع قائمة

 بأسماء الطالبات الذين لم
 يحضرو بنسبة %75 من

 المحاضرات إلنذار الطالبات
 وذلك بطباعة قائمة

 الطالبات مرة أخري للتأكد
من حالة الطالبة

 زيارة المرشدة األكاديمية
 لقاعات الدراسة لمتابعة

حاالت الطالبات

 بمدرج 1 من
الساعة 9: 11 ص

 األسبوع
السادس

 التواصل مع الهيئة
 التدريسية بالكلية لمتابعة

حاالت الطالبات
 االستعداد النفسي وحل

 المشكالت المتعلقة
باالختبار الفصلي األول
 لقاء توجيهي للطالبات
 بخصوص االختبارات

 وتعليماتها واالستعداد
 لها واطالعهم على الئحة

 التأديب لطلبة جامعة
المجمعة

 على مدار المفصل
الدراسي
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 األسبوع
السابع

 متابعة حاالت التعثر
 لدي الطالبات ووضع

 برنامج توعوي خاص بهن
وتشجيعهم لألفضل

 وكذلك تحفيز الطالبات
المتفوقات وتكريمهن

 على مدار الفصل
الدراسي

 األسبوع
الثامن

االجتماع اإلرشادي الثاني
 االجتماع الجماعي الثاني مع

المرشدات

 األسبوع
التاسع

 تقديم كافة أشكال الرعاية
 التربوية والنفسية للطالبات

 بحيث يستطعن الحفاظ
على تفوقهن

 توجيه الطالبات  بشكل
 ينمي لديهن القدرات على

اإلبداع

 األسبوع
العاشر

 الوقوف على أهم
 المشكالت والظواهر

 النفسية التي ربما تعاني
 منها الطالبات داخل حجرة

الدراسة
 تحسين وتطوير سير

 العملية التعليمية والتربوية
داخل حجرة الدراسة

 السجل اإلرشادي
للطالبات

 متى تحرم الطالبة من دخول االختبار النهائي ومتى يرفع
الحرمان عنها

الغياب عن االختبار النهائي وتبعاته
االختبار البديل عند األعذار القهرية

االعتذار أو تأجيل الدراسة
االنقطاع وطي القيد

إعادة القيد وضوابطه
. أن ال يكون التأجيل ألول فصل دراسي بالجامعة

 لم يسبق للطالب / الطالبة التأجيل ألكثر من مرتين *
متتاليتين أو ثالثة متفرقة

.إرفاق األوراق الثبوتية للعذر *
. ) أن تكون الحالة األكاديمية للطالب / الطالبة ) انتظام *

 ال يجوز التأجيل لسنتين متتاليتين في نظام السنة الدراسة *
. الكاملة

 ال يجوز التأجيل ألكثر من سنتين في نظام السنة الدراسية *
. الكاملة طيلة بقائه بالجامعة

 األسبوع
 الحادي
عشر

 الحصول من أعضاء
 هيئة التدريس علي قائمة
 بأسماء الطالبات الذين لم

 يحضروا نسبة %25 من
المحاضرات

 أعضاء هيئة
التدريس

 األسبوع
 الثاني
عشر

االجتماع اإلرشادي
 وضع الجداول االفتراضية

للفصل الثاني
 تنمية وعي الطالبات بالمواد
 التي يتم دراستها ومعدالت
 النجاح و واالعتذار والتحويل

إلى الكليات المختلفة

 لعضوات هيئة
 التدريس بمقر
 الكلية “وحدة

” القبول
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 األسبوع
 الثالث
عشر

 لقاءات مع الطالبات
المتفوقات

 تكريم وتحفيز الطالبات
المتفوقات

 لقاء مع عضوات
 هيئة التدريس

بالكلية
 حفل تكريم

 الطالبات بمقر
 الزاهر بجامعة أم

القرى

أن تكون الطالبة حاصلة على معدل 4



الفعاليات التي تم انجازها
في شطر الطالبات 

خالل العام الدراسي 
1438هـ/1439هـ
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ملتقى المستجدات
شـــارك قســـم المحاســـبة في ملتقى المســـتجدين للعام الجامعي 1438/143٧هـ  تحت اشـــراف االســـتاذة 
آســـيا فرحاتـــي في شـــهر ذو الحجـــة 143٧ وقد تم تمثيل القســـم بمقـــر العابدية وكان الهـــدف من الملتقى 
تهيئـــة الطالبة المســـتجدة للحياة الجامعية من خالل التعريف بقســـم المحاســـبة واالنشـــطة الطالبية 
وحقوقهـــا وواجباتهـــا بالجامعة كما تـــم اطالعها على الخدمـــات التي تقدمها عمادة شـــؤون الطالب من 

خالل اقســـام العمادة المختلفة.
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االحتفال باليوم الوطني
شـــارك قســـم المحاســـبة في االحتفال بالذكرى 8٦ لليوم الوطني السعودي وذلك ســـعيا منه على التركيز 
علـــى تـــراث الوطـــن وتاريخـــه العريق و ترســـيخ حـــب الوطن ووجـــوب الحفاظ عليـــه وعلى وحدتـــه الوطنية 
فـــي نفـــوس الطالبـــات. وقـــد شـــاركت طالبات القســـم تحت اشـــراف د اينـــاس الكاتـــب في إعـــداد وإنتاج 
مجموعـــة مـــن األنشـــطة المتنوعـــة و الجديدة اســـتعرضت مراحل تأســـيس وتوحيد المملكـــة وانجازات 
قادتهـــا، وركـــزت علـــى تـــراث الوطن وتاريخـــه العريق كما تـــم إعداد مجموعة مـــن المطويـــات و التوزيعات 
و مجســـمات احتـــوت علـــى أقوال ملـــوك المملكة عـــن التعليم وأهميتـــه. واظهرت الطالبات قـــدرة عالية 

علـــى اإلعداد و الترتيـــب و التنظيم.
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االحتفال ياليوم العالمي للجودة
 1٥ ربيع االول 1438

بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للجودة قامت الطالبة بقســـم المحاســـبة رهـــف الحربي بتقديـــم دورة عن ادارة 
الجـــودة الشـــاملة تناولـــت فيها الطالبـــة التعريف بمفهـــوم الجودة الشـــاملة و توضيح أهميـــة تطبيقها 
فـــي كافـــة المجاالت عامة و مجـــال التعليم و التعلم خاصـــة كما تطرقت الى موضـــوع االعتماد األكاديمي 

ومعاييـــر الجودة المطلوبـــة للحصول عليه.   

استقبال طالبات مدرسة أبو عروة الزائرات لكلية الجموم بقسم المحاسبة
مـــن منطلـــق التوعيـــة المجتمعية فقد ســـاهم قســـم المحاســـبة  فـــي المشـــاركة بتفعيل يـــوم الطالب 
الزائـــر والمنعقـــد بتاريـــخ 1438/٦/٢4ه بإشـــراف أ/ آســـيا فرحاتـــي وذلـــك من خـــالل تعريف طالبـــات المرحلة 
الثانويـــة بمنطقة الجموم بالبيئة الجامعية بقســـم االمحاســـبة والرؤية واألهداف والرســـالة التي يســـعى 

إلـــى تحقيقهـــا القســـم  وتوزيـــع برشـــورات تعريفية وإعداد عـــرض بور بوينـــت تفصيلي .

لقاء المتدربات و الطالبات
أشـــرفت االســـتاذة آســـيا فرحاتـــي علـــى لقـــاء المتدربـــات و الطالبات لتبـــادل التجـــارب في مجـــال التدريب 
الميدانـــي وكان الهـــدف منـــه تقديم المعلومات الكافية التي من شـــأنها أن تســـاعد الطالبـــات في عملية 
اختيـــار جهـــة التدريب في المســـتقبل و التعريف بالمهن المحاســـبية  من خالل عـــرض المهام التي كلفت 
بهـــا المتدربـــات خـــالل فترة التدريب كمـــا تناول اللقـــاء ربط التطبيق العملـــي بالجانب النظـــري و نجح في 

خلـــق ثقافة التعاون ونشـــر المعلومات بيـــن الطالبات.                                                              
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الحفل الختامي لألنشطة وتكريم المتفوقات والخريجات

المشاركة في تفعيل االحتفال باليوم الوطني  

شـــارك قســـم األعالم بالتعاون مع أعضـــاء هيئة التدريـــس والطالبات االحتفال باليـــوم الوطني والذي تم 
انعقـــاده فـــي بهـــو الكلية وذلك من خـــالل تقديم الضيافـــة لطالبات ومنســـوبات الكلية والمســـاهمة في 

إبـــراز أهميـــة الوالء الوطنـــي وأهمية اإلعالم فـــي تعزيز حب الوطـــن في قلوبنا                                                                                      

 إقـــام قســـم  اإلعـــالم ملتقـــى التخصيـــص لطالبـــات المســـتوى الرابع المنتســـبات للقســـم 
بالكليـــة الجامعيـــة بالجموم.

أقام قسم اإلعالم بالكلية الجامعية بالجموم يوم األحد 1438/٧/٢٦ه ملتقى إعالمي يهدف إلى تعريف 
طالبات المستوى الرابع بمجاالت قسم اإلعالم ومساعدتهن في اختيار التخصص الدراسي الدقيق 

والمناسب لهن وتوزيع ملفات تحتوي على كافة المعلومات التي تهم الطالبات كالخطة الدراسية 
ومجاالت العمل وذلك تحت إشراف رئيسة القسم أ/ نعمه عجاج وتنظيم أ/ تغريد األحمدي وبحضور 

أعضاء هيئة التدريس من داخل القسم 



الكليــــة الجامعيــــة بمحافظـــة الجمــــوم 158

تعريف الطالبات الزائرات لكلية الجموم بقسم اإلعالم
مـــن منطلـــق التوعية المجتمعية فقد ســـاهم قســـم اإلعـــالم  في المشـــاركة بتفعيل يـــوم الطالب الزائر 
والمنعقـــد بتاريـــخ 1438/٦/٢4ه بإشـــراف أ/ نعمه عجاج وتنظيم أ/ دالل الخميســـي وذلـــك من خالل تعريف 
طالبـــات المرحلـــة الثانويـــة بمنطقـــة الجمـــوم بالبيئة الجامعية وبقســـم اإلعـــالم وأهم التخصصـــات التي 
يتضمنهـــا القســـم والرؤيـــة واألهـــداف والرســـالة التـــي يســـعى إلـــى تحقيقها القســـم  وتوزيع برشـــورات 

تعريفيـــة وإعداد عـــرض بور بوينـــت تفصيلي .

المشاركة في االحتفال باليوم الوطني 86
األهداف : 

تعريف الطالبات باليوم الوطني . 1
زيادة والء وانتماء وغرس حب المملكة العربية السعودية في نفوس الطالبات وعضوات هيئة التدريس . ٢

تنظيم الملتقى التعريفي بالتخصصات اإلعالمية
األهداف : 

تعريف طالبات قسم اإلعالم بالمستوى الرابع بالمجال وتخصصاته )صحافة – عالقات عامة ( . 1
الرد على استفسارات الطالبات حول تخصصات قسم اإلعالم ومجاالته الوظيفية . ٢
طرح تجارب زميالتهن الالتي سبقنهن بالتخصص .. 3
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استقبال زيارة مدرسية لطالبات المرحلة الثانوية 

األهداف : 
تعريف طالبات المرحلة الثانوية بشكل مفصل عن قسم اإلعالم مجاالته، تخصصاته.. 1
تعريف الطالبات برؤية ورسالة وأهداف قسم اإلعالم . ٢
الرد على استفسارات الطالبات حول قسم اإلعالم. 3

تنظيم فعاليات افتتاح المصلى الجامعي

األهداف : 
توفير المكان المالئم إلقامة الصالة داخل الكلية . 1
نشر التوعية اإلسالمية من داخل المصلى . ٢
تثقيف الطالبات بكيفية المحافظة على مصلى الكلية . 3
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تنظيم لقاء تبادل الخبرات الميدانية
األهداف : 

تعريف طالبات قسم االعالم بالجهات التدريبية . 1
مناقشة المهارات المكتسبة أثناء فترة التدريب . ٢
مناقشة الصعوبات والعوائق أثناء فترة التدريب . 3
زيادة اإلثراء المعرفي لدى الطالبات . . 4

فعالية تحت عنوان “ملهمي” 
اللقاء التعريفي اللقاء العلمي الثامن لطالب وطالبات جامعة أم القرى

وقد قدمت منسقة المؤتمر آسيا فرحاتي عرضا تفصيليا اشتمل على النقاط التالية:                 
1-    محاور المؤتمر العلمي الطالبي الثامن والمسارات المنبثقة منه.

٢-    توقيت ملتقيات الكليات بالجامعة والملتقى العلمي بالجامعة والجدول الزمني للمؤتمر.
3-    الشروط العامة وضوابط المشاركات.
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4-    تحفيز أبنائنا الطالب والطالبات وتشجيعهن على المشاركة.
٥-    الجوائز والحوافز المقدمة للطالب المشاركين في المؤتمر.

٦-    تقديم عام ألبرز مشاركات العام الماضي من أقسام الكلية )تم تقديمها من قبل الطالبات 
المشاركات في المؤتمر العلمي السابع(.

دعم منصة رفوف

فكـــرة النشـــاط : منصـــة رفـــوف هـــي منصـــة إلكترونية لبيـــع وشـــراء الكتب بطريقة ســـهلة ممـــا يتيح 
للطـــالب و الطالبـــات بيـــع كتبهم الدراســـية عبر المنصـــة اإللكترونية عوضا عن التخلـــص منها وهو يعود 
بعائـــد مـــادي ومن ناحيـــة اخرى يســـهل لهم عملية الشـــراء للمراجـــع الدراســـية وهو يعود بعائـــد ثقافي 

ممـــا يؤدي الـــي زيادة بأهميـــة الكتاب 
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األهداف  
يهـــدف نشـــاط دعـــم مبادرة منصة رفوف بشـــكل عـــام إلى الحفـــاظ على الكتـــب من خالل عمليـــة البيع و 

الشـــراء من خـــالل المنصة مما يعـــود بعائد ثقافي وربحـــي للطالبات 
كمـــا ويهدف بشـــكل خاص دعم الحملة التســـويقية للمنصة إلـــى تثقيف طالبات مقـــرر الحملة اإلعالمية 

وتوجيهم إلى الخطوات الصحيحة لتســـويق حمالتهم اإلعالمية بشـــكل فعال 

عين على السينما 
فكرة النشاط صالة سينما افتراضية 

األهداف : تعزيز التفكير الناقد لدى الطالبات وتنمية األسس الفلسفية للنقد الحديث من خالل نقد ٧ 
أفالم سينمائية وعرضها على الجمهور مرئيا في صالة سينما افتراضية .
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بنك الخوف 
حملة للتوعية بأهمية التبرع بالدم  

األهداف :
توعية الطالبات بأهمية وضرورة التبرع بالدم . 1
تعريف الطالبات بالشروط الالزمة عند القيام بعملية التبرع بالدم . ٢
تثقيف الطالبات بأهم األمور الالزم اتخاذها بعد عملية التبرع . 3

حملة  وظيفة بال هوية 
فكرة النشاط : دعم الجانب النظري من مقرر الحملة اإلعالمية بالجانب التطبيقي وتنمية مهارة 

الطالبات إلعداد الفعالية و تسويق الحملة إعالمية بنجاح

لقاء الخبرات الميدانية  
فكرة النشاط: عرض طالبات التدريب الميداني لتجربتهن في مادة التدريب الميداني 

األهداف : 
نقل الخبرة الميدانية للطالبات الالتي سيلتحقن المستويات القادمة في مادة التدريب الميداني.

التعرف عن قرب مدى استفادة الطالبات من برنامج الخبرة الميدانية التي قدمت لهن 
التعرف على المؤسسات التدريبية المتميزة في التدريب 
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ملتقى لطالبات قسم االعالم
اهداف الملتقى:

 التواصـــل بيـــن طالبـــات قســـم اإلعـــالم ورئيســـة القســـم والتعـــرف علـــى المشـــكالت والصعوبـــات التي 
تواجههـــم واإلجابـــة عـــن جميع االستفســـارات التي تتعلـــق بالتخصص والجـــداول وغيرها مـــن اإلجراءات 

 . األكاديمية 
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الجنادرية
لقد شـــارك قســـم اإلعـــالم في مهرجـــان الجنادريـــة المقامة بالكليـــة الجامعيـــة الجامعيـــة بالجموم تحت 
إشـــراف لجنـــة األنشـــطة بالكليـــة كما دعـــى طالباتـــه للمشـــاركة بالفعاليـــة المعـــدة لتعزيز المشـــاركات 

منهجية  لال ا

دورة مهارات اإللقاء و العرض 
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ملتقى التخصيص
مسابقة تصميم:

حيــث أقــام قســم اإلعــالم مســابقة تصميــم ودعــى طالباتــه للمشــاركة ضمــن األنشــطة الالمنهجيــة الــذي 
يقيمهــا القســم 






