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 دليل طالب قسم األحياء

 :تقديم 

 الرسالة.

 قيم الكلية.

 أهداف الكلية.

 رسالة قسم األحياء.

 .كلمة سعادة عميد الكلية 

  سعادة رئيس القسم.كلمة 

  مجاالت  –األهداف  –القيم  –الرؤية  –نبذة عن قسمممممممم األحياء. ةالرسمممممممالة
 العمل(

 .البرامج األكاديمية 

 .خطة الدراسة 

 الوسائل التعليمية لجميع المقررات الدراسية 

 .نظام التقويم واإلمتحانات 

 .أعضاء هيئة التدريس 

 .للتواصل 
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 دليل طالب قسم األحياء

 

 

بمحافظة الجموم هي إحدى كليات جامعة أم القرى التي ُألحقت بها عام الكلية الجامعية 
إلى نشر التعليم العالي في مختلف مدن ومحافظات  - أيدها هللا -هـ، سعياً من الدولة 1437

المملكة، بعد أن صدر التوجيه السامي الكريم بالموافقة على قرار مجلس التعليم العالي 
بما يتناسب مع احتياجات الكلية، على أن يكون مقرها محافظة القاضي بإعادة هيكلة الكلية 

 الجموم التابعة إلمارة منطقة مكة المكرمةـ، والتي ترتبط إداريًا بمدينة مكة المكرمة.
 

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

 
  ة:الرسال

بيئة العمل وتنمية المجتمع تخريج كوادر وطنية متميزة علميا، عمليا وبحثيا لمواجهة متطلبات 
 وفق برامج أكاديمية وبيئة تعليمية جاذبة في مجال علم األحياء.

 
 :القيم
 المحافظة على معتقداتنا وعاداتنا اإلسالمية الحميدة. -
البناء المتوازن للمعرفة والسلوك للطالب إذعانًا لألمانة التي يتحملها المعلم والواجب  -

 المناط بنا كمسلمين .
مجاالت التقنية بناء خلفية بحثية لدى الطالب تؤهله للمساهمة في سوق العمل ضمن  -

االحيائية والمؤسسات ذات العالقة، كما تمكنه من مواصلة دراسته البحثية في مجاالت 

 تقمممممديم
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 دليل طالب قسم األحياء

 علوم الحياة.
 تطبيق أخالقيات العلم والتعلم. -

 :ألهدافا
 تخريج كوادر علمية وطنية قادرة على مواجهة تحديات بيئة العمل..1
والتعلم   البحث  في عملية  . تنمية مهارات التواصل و روح اإلبداع لدى الطالب2

 تخدام التقنيات الحديثة في مجال علم االحياءالذاتي باس
 . ترسيخ مبادئ و أخالقيات المهنة في مجاالت البحث العلمى.3
من التعرف على المفاهيم العلمية و نتائج الدراسات على كافة   . تمكين الطالب4

 والدراسات االحيائية في مناطق المملكة .  الكائنات الحية
ن مجموعات بحثية تضم أعضاء هيئة التدريس . تشجيع البحث العلمي بتكوي5

 والطالب.
. تحفيز ونشر ثقافة اقتصاد المعرفة وتبني األعمال الريادية الطالبية في علوم 6

 األحياء.
. االسهام الفاعل في خدمة وثقيف المجتمع بأعمال تطوعية مجتمعية في مجال 7

 التخصص.

  م االحياء. تقديم المساعدة والمشورة واالرشاد في فنون عل8

 

 

 

 



 

5 

 

 دليل طالب قسم األحياء

 
 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن 
 . عبدهللا، وعلى آله وصحبة أجمعين

 .أبنائي طالب وطالبات الكلية الجامعية بالجموم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد؛

نشأتها على تحقيق وترسيخ أهداف واستراتيجيات طموحة، وامتدادًا لهذه األهداف لقد دأبت جامعة أم القرى منذ 
وإيمانًا منها بأهمية التطوير والتميز وتحقيقًا لالستراتيجيات التي وضعتها إدارة الجامعة، أولت الجامعة اهتمامًا 

ر العلم والمعرفة بكل ربوع المملكة. كبيرًا بإنشاء المبنى الجديد للكلية الجامعية بالجموم إيمانًا منها بضرورة نش
وقد وفقنا هللا إلى إتمام هذا الصرح الهائل )مبنى الطالب ومبنى الطالبات(. وقد أكدت إدارة الجامعة على بدء 

كما أكدت الجامعة والكلية على أهمية األنشطة الطالبية داخل كافة -إن شاء هللا-الدراسة بها العام القادم 
واهتمت الجامعة بالدراسات  .ماناً منها بأهمية تلك األنشطة في زيادة المشاركة الطالبية الفعالةمعاقلها العلمية إي

العليا والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا، ومواكبة لهذا التوجه والهدف االستراتيجي فقد قامت الجامعة بتوفير أحدث 
. بر المشاريع المدعمة وجوائز النشر العلمياألجهزة البحثية لمعامل الكلية، وتشجيع البحث والنشر العلمي ع

واستمرارًا لمنظومة التطوير التي تتبناها الجامعة ركزت إدارة الجامعة على دعم عملية االعتماد األكاديمي 
 .والجودة باتخاذ الخطوات الجادة نحو اعتماد العديد من كليات الجامعة، وكذلك العديد من البرامج العلمية بها

اق نود أن نشير إلى التشجيع الدائم والالمحدود من الداعم األول للكلية معالي مدير الجامعة وفى هذا السي
األستاذ الدكتور بكرى عساس، والذى كان له األثر الواضح في تحقيق جميع اإلنجازات التي حصلت عليها 

 .في تحقيق هذه اإلنجازاتالكلية، كما نود أن نشكر كافة منسوبي الكلية وطالبها على مجهوداتهم التي ساعدت 
 .وفق هللا الجميع إلى رفعة العلم والعلماء وخدمة وطننا الحبيب

 ,,والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أ. د. فيصل بن عبد الق ادر بغدادي
 عميد الكلية الجامعية

 

 الكليةاألستاذ الدكتور عميد سعادة  كلمة
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الحمد هلل الذي خلق األرض والسموات، الحمد هلل الذي علم العثرات، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، 

فسترها على اهلها وأنزل الرحمات، ثم غفرها لهم ومحا السيئات، فله الحمد ملئ خزائن البركات، وله 
الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد حبات الرمال في 

ثم الصالة والسالم  دد ذرات الهواء في األرض والسماوات، وعدد الحركات والسكنات،الفلوات، وع
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا،  نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى خير البشر وسيد األولين واألخرين؛ على

 أما بعد..
األستاذ الدكتور فيصل  بالجموممعالي مدير الجامعة، وعميد الكلية الجامعية  كل من بداية أتقدم إلى

رئيسًا لقسم األحياء. وأسال هللا أن أكون عند حسن ظنهما  ثقتهما؛ وذلك بقرار تعييني على  بغدادي 
واحدًا من أعرق  لخدمة طالبنا وطالباتنا وزمالئنا أعضاء هيئة التدريس بشطريه عبر قسمنا الذي يعتبر

ضل العلماء المسلحين بالعلم والمعرفة والخبرة في مجال من أف ويضم نخبة األقسام بجامعة أم القرى،
بجهودهم مع   القسم السابقين؛ الذين أسهموا وامتدادًا لما قدمه زمالئي رؤساء علوم الحياة المختلفة،

الزمالء من أعضاء هيئة التدريس، ودفعهم بعجلة التطوير والتقدم عبر التدريس واإلشراف والبحث والنشر 
لتطوير األداء ورفع اإلنتاجية العلمية للبحث  كات المختلفة لخدمة المجتمع. فإننا نسعىالعلمي والمشار 

واإلشراف العلمي في برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا التي نأمل أن يتم استحداثها بالقسم قريبًا 
ولنشارك مع بقية زمالئنا  يكون المخرج العلمي يرقى لطموحات عميد الكلية واإلدارة العليا بالجامعة، حتى

باألقسام والكليات المختلفة في الرقي العلمي والبحثي بالجامعة، ونساهم في النهضة 
علميًا  كفاءة عالية تواكب متطلبات سوق العمل ذوي  بخريجين مؤهلين الغالي لوطننا العلمية

في ظل قيادتنا  واألمان ألمنا يساهموا بدورهم في الرقي بالوطن. ونسال هللا أن يديم علينا حتى وفنياً 
 ويرضاه. الرشيدة، وأن يكتب لنا التوفيق والسداد لما يحبه

 د. سمير بن حسن  محمد ق اري

 رئيس قسم األحياء الدكتور سعادة كلمة
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 دليل طالب قسم األحياء

 رئيس قسم األحياء

 

 جامعيةكلية الالتي تم إنشاءها وإستحداثها في الاألقسام الرئيسية  أولقسم األحياء من  يعتبر
للطالب والطالبات، كما أنه العلوم في األحياء رجة بكالوريوس القسم د، ويمنح بمحافظة الجموم

حف المعمل المركزي، ومت الوحدات العلمية المساندة لتيسير الدراسة واألبحاث مثلببعض مجهز 
يضم العديد من النماذج والمجسمات والهياكل قسم المتحف و نباتيةـ المعشبة األحياء، والحديقة وال

، والطيور، والثدييات، والزواحف سماكالعظمية للعديد من الكائنات الحية بأقسامها مثل األ
كون في مدخل الكلية )مبني ب( لكي يمتحف هذا الوقد شرع القسم في عمل  ، وغيرها.الحشراتو 

 واجهة للكلية ولقسم األحياء.
 

 :مجاالت العمل للخريجين
  العلمية.كليات بعض الالجامعات و في 
  معلمين - وزارة التعليمفي. 
  معلمين. – المدارس األهليةفي 
  وزارة الزراعةفي. 

  ختبراتالم –وزراة الصحة في. 
  المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةفي. 
  لحماية الحياة الفطرية الهيئة الوطنيةفي. 
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةفي. 

  بعد أخذ الدورات المخصصة لذلك جميع القطاعات العسكريةفي. 

  وغيرها.األدوية( –)شركات األغذية  الذي يشتمل على مختبرات القطاع الخاصفي ، 

  مراكز األبحاث –العلمي البحث في مجاالت. 

 نبذة عن قسم األحياء

http://sciences.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=130&Lng=AR
http://www.moe.gov.sa/
http://www.moa.gov.sa/
http://www.moa.gov.sa/
http://www.moh.gov.sa/
http://www.swcc.gov.sa/
http://www.swcc.gov.sa/
http://www.swa.gov.sa/
http://www.kacst.edu.sa/
http://www.kacst.edu.sa/
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ببرنامج  باإلضافة إلى المجاالت أعاله يمكن لخريجي قسم األحياء بكافة تخصصاته اإللتحاق
أنه منذ إنطالق البرنامج في دفعته  حيث )حفظه هللا( لإلبتعاث الخارجي خادم الحرمين الشريفين 

األولى شهد إبتعاث عدد من خريجي القسم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في مختلف 
 التخصصات العلمية ومازال البرنامج يستقبل خريجي القسم الراغبين في إكمال دراستهم العليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/king-abdulla-hstages/pages/default.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/king-abdulla-hstages/pages/default.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/king-abdulla-hstages/pages/default.aspx
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 األحياء:رنامج البكالوريوس في ب

 

 الخطة الدراسية

 القسم: األحياء الكلية: الجامعية بالجموم

 هـ1437/1438فصل البدء: األول  137ساعات الخطة  ساعة 37التوصية  األحياء 230702التخصص: 
 المستوي األول

 أسم مقرر المتطلب المتطلب أسم المقرر رقم المقرر

 English Language اللغة اإلنجليزية 23091103-4

 

 General Chemistry الكيمياء العامة 23051101-4

 Islamic Culture (1) (1)الثقافة اإلسالمية  2302116-2

 Calculus (1) (1تفاضل وتكامل ) 2304101-4

 The Holy Quran (1) (1القرآن الكريم ) 2301116-2

 المستوي الثاني

 مقرر المتطلبأسم  المتطلب أسم المقرر رقم المقرر

 General Biology األحياء العامة 23071101-4
 

 Arabic Language اللغة العربية 2303109-2

 English Languageاللغة اإلنجليزية     English for Applied Science 23091103-4 للعلوم  اللغة االنجليزية 23091104-2

 General Physics الفيزياء العامة 23061101-4
 

 Biography of Prophet Muhamed السيرة النبوية 2309142-2

 المستوي الثالث

 أسم مقرر المتطلب المتطلب أسم المقرر رقم المقرر

 األحياء العامة Plant Kingdom 23071101-4 مملكة نباتية 23072205-3

 العامةالكيمياء  Organic Chemistry 23051101-4 الكيمياء العضوية 23052230-4

 األحياء العامة Invertebrates 23071101-4 ال فقاريات 23072261-3

   The Holy Quran (2) (2قرأن كريم ) 2301216-2

 األحياء العامة General Anatomy 23071101-4 تشريح عام 23072204-3

   Biostatics إحصاء حيوي 23072206-2

 المستوي الرابع

 أسم مقرر المتطلب المتطلب أسم المقرر رقم المقرر

 الكيمياء العضوية Biochemistry 23052230-4 كيمياء حيوية 23052231-3

 (1الثقافة اإلسالمية ) Islamic Culture (2( 2302116-2 (2الثقافة اإلسالمية ) 2302216-2

 مملكة نباتية Plant Taxonomy 23072205-3 تصنيف نبات 23072253-3

 ال فقاريات Vertebrates 23072261-3 فقاريات 23072262-3

 األحياء العامة Phycology 23071101-4 طحالب 23072342-3

 مملكة نباتية Plant Ecology 23072205-3 بيئة نبات 23072252-3

 المستوي الخامس

 أسم مقرر المتطلب المتطلب أسم المقرر رقم المقرر

 كيمياء حيوية Animal Physiology (1) 23052231-3 (1فسيولوجي حيوان  ) 23073360-3

 كيمياء حيوية Plant Physiology (1) 23052231-3 (1فسيولوجيا نبات ) 23073351-3

 (2قرأن كريم ) The Holy Quran (3) 2301216-2 (3قرأن كريم ) 2301316-2

 (2الثقافة اإلسالمية ) Islamic Culture (3) 2302216-2 (3الثقافة اإلسالمية ) 2302316-3

 األحياء العامة Genetics 23071101-4 علم الوراثة 23073331-3

 تصنيف نبات Flora of Saudi Arabia 23072253-3 فلورا المملكة 23073356-3

 المستوي السادس

 أسم مقرر المتطلب المتطلب أسم المقرر رقم المقرر

 فقاريات Animal Ecology 23072262-3 بيئة حيوان 23073367-3

 كيمياء حيوية Molecular Biology 23052231-3 البيولوجيا الجزيئية 23073447-3

 ال فقاريات Entomology 23072261-3 حشرات 23073363-3

 (1فسيولوجيا نبات ) Plant Physiology (2) 23073351-3 (2فسيولوجي نبات ) 23073357-3

 (1فسيولوجي حيوان ) Animal Physiology (2) 23073360-3 (2فسيولوجي حيوان ) 23073362-3

 األحياء العامة Virology and Bacteriology 23071101-4 فيروسات و بكتيريا 23073440-3

 المستوي السابع

 أسم مقرر المتطلب المتطلب أسم المقرر رقم المقرر

 بيئة حيوان Fauna of Saudi Arabia 23073367-3 المملكةنا فو 23074468-3

 (3قرأن كريم ) The Holy Qur'an (4) 2301316-2 (4قرأن كريم ) 2301416-2

 البيولوجيا الجزيئية Biotechnology 23073447-3 التقنية الحيوية 23074449-3

 بيئة حيوان Environmental Pollution 23073367-3 تلوث بيئة 23074469-2

 األحياء العامة Mycology and Plant Pathology 23071101-4 فطريات وأمراض نباتية 23074461-2

 حشرات Pest Control 23073363-3 مقاومة أفات 23074366-2

 ال فقاريات Parasitology 23072261-3 علم الطفيليات 23074465-2

 المستوي الثامن

 أسم مقرر المتطلب المتطلب أسم المقرر رقم المقرر

 علم الوراثة Tissue Culture 23073331-3 أنسجةزراعة  23074462-3

 فقاريات Embryology 23072262-3 أجنة حيوان 23074466-3

 المملكة افون Animal Behavior 23074468-3 سلوك حيوان 23074470-2

 (3الثقافة األسالمية ) Islamic Culture (4) 2302316-3 (4الثقافة األسالمية ) 2302416-2

 (1فسيولوجي حيوان ) Endocrinology 23073360-3 غدد صم 23074482-3

  Graduated Project مشروع تخرج 23074492-5

 البرامج األكاديمية
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 الوسائل التعليمية لجميع المقررات الدراسية

 الطرق المستخدمة في تدريس المقرراتالوسائل و
 رمز المقرر اسم المقرر

 إلقاء ومحاضرة أنشطة داخل الصف تجارب معملية سيمنارات ومناقشة دراسات ميدانية أنشطة أخري

 -- -- X X X 23071101-4 أحياء عامة 

 X X -- X X 23072205-3 مملكة نباتية 

 X X -- X X 23072261-3 ال فقاريات 

 -- X X X X 23072204-3 تشريح عام 

 -- X X X X 23072206-2 إحصاء حيوي 

 X X X X X 23072253-3 تصنيف نبات 

 -- X X X X 23072262-3 فقاريات 

 X X X X X 23072342-3 طحالب 

 X X X X X 23072252-3 بيئة نبات 

 -- X X X X ( 1فسيولوجي حيوان) 23073360-3 

 -- X X X X ( 1فسيولوجي نبات) 23073351-3 

 -- X X X X 23073331-3 علم الوراثة 

 X X X X X 23073356-3 فلورا المملكة 

 X X X X X 23073367-3 بيئة حيوان 

 -- X X X X 23073447-3 بيولوجيا جزيئية 

 X X X X X 23073363-3 حشرات 

 X X X X X ( 2فسيولوجي نبات) 23073357-3 

 -- X X X X 23073362-3 (2لوجي حيوان )وفسي 

 -- X -- X X 23073440-3 فيروسات وبكتيريا 

 X X X X X 23074453-3 فونا المملكة 

 X X X X X 23074449-3 تقنية حيوية 

 X X X X X 23074469-2 تلوث بيئة 

 X X X X X 23074451-2 فطريات وأمراض نبات 

 X X X X X 23074366-3 مقاومة آفات 

 X X X X X 23074465-3 علم الطفيليات 

 -- X X X X 23074462-3 زراعة أنسجة 

 -- X X X X 23074466-3 أجنة حيوان 

 X X X X X 23074470-2 سلوك حيوان 

 -- X X X X 23074452-3 غدد صماء 

 -- X X -- X 23074492-5 مشروع التخرج 
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 دليل طالب قسم األحياء

 

 

 

 :في المقررات الدراسيةتقييم الطرق 
 ٪10التقارير الدورية و  اتاالمتحان• 

 ٪20لنظري لاالمتحان النصفي • 
 ٪5لعملي ل ىنصفالاالمتحان • 
 ٪15االمتحان العملي النهائي • 
 ٪50النهائي  النظرى  االمتحان• 

 خالل الفصل الدراسيمن الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة 
 نسبة التقييم المهام االسبوعى

 الكلي
 ةعلى سبيل المثال مقال، اختبار، طبيعة مهمة التقييم

 .مشروع جماعي، أو اختبار، والكالم، العرض الشفوي، الخ(
 1 التدريبات والواجبات % 10 كل االسابيع
 2 المشاركات % 5 كل االسابيع

 3 (1اختبار كتابى ة %10 االسبوع السادس
 4 (2اختبار كتابى ة %10 االسبوع الحادى عشر
 5 االختبار النهائى ةالعملى( %15 االسبوع الخامس عشر
 6 االختبار النهائى ةالنظرى( %50 االسبوع السادس عشر

 

 في جميع المقررات الدراسيةب الطالدرجات ومعدل  جدول تقييم

 الدرجة النهائية للطالب في المقرر الرمز التقدير
 ةدرجة اإلختبار النظري النهائي + األعمال الفصلية(

 1 100 +أ ممتاز مرتفع
 2 100-95 +أ ممتاز مرتفع

 3 95-90 أ ممتاز
 4 90-85 +ب جيد جدًا مرتفع

 5 85-80 ب جيد جداً 
 6 80-75 +ج جيد مرتفع

 7 75-70 ج جيد
 8 70-65 +د مقبول مرتفع

 9 65-60 د مقبول
 10 60-55 +ه راسب
 11 55-50 ه راسب

 نظام التقويم واإلمتحانات
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 دليل طالب قسم األحياء

 
 

 الدكتور/ مسري بن حسن حممد قاري
 سمير بن حسن محمد قاري األسم

 

 هـ23/3/1390 تاريخ الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 سعودي الجنسية
 استاذ مشارك الدرجة العلمية الحالية
 علم األحياء التخصص العلمى العام

 وراثة جزيئية وطفور بيئي التخصص العلمى الدقيق
 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى

 0555504086 الجوال

 Shqari@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 1426 جامعة الملك عبد العزيز بيئيالطفور الوراثة جزيئية ودكتوراه في ال 1

 1420 جامعة الملك عبد العزيز ماجستير في الوراثة 2

 1413 جامعة أم القرى بكالوريوس أحياء مع إعدادي تربوي 3

 
 فيصل بن عبد القادر بغدادي /األستاذ الدكتور

 بن عبدالقادر بن عبدالوهاب بغداديفيصل  األسم

 

 هـ 1378/  9/  11 تاريخ الميالد

 متزوج وله ستة أبناء الحالة األجتماعية
 سعودى الجنسية

 استاذ الدرجة العلمية الحالية
 بيولوجى التخصص العلمى العام

 بيولوجيا المناعة التخصص العلمى الدقيق
 جامعة ام القرى - الجامعية بالجموم عميد الكلية عنوان العمل الحالى

 0504525101 الجوال

 fabughdadi@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 هـ1402 – 1401 جامعة أم القرى كالوريوس في األحياءب 1

 م1989 جامعة مانشستر ماجستير في علوم األحياء 2

 م1999 جامعة مانشستر دكتوراه الفلسفة في العلوم ) األحياء ( 3

 أعضاء هيئة التدريس
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 دليل طالب قسم األحياء

 عطية أمحد ألستاذ الدكتور/ كمال عليا
 كمال على احمد عطية األسم

 

 3/7/1959 تاريخ الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 مصرى الجنسية
 استاذ الدرجة العلمية الحالية
 فسيولوجى  )علم وظائف األعضاء( التخصص العلمى العام

التخصص العلمى 

 الدقيق
 فسيولوجيا الدم والغدد واألنتاج

 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى
 0542142953 الجوال

 kaattia@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 1982 جامعة القاهرة بكالوريوس علوم طبية بيطرية 1

 1986 جامعة القاهرة ماجستير الفسيولوجى )علم وظائف األعضاء( 2

3 
دكتوراة الفلسفة فى الفسيولوجى )علم وظائف 

 األعضاء(
 1989 جامعة القاهرة

 2002 جامعة الزقازيق دبلوم الدراسات العليا فى ا لكيمياء الحيوية األكلينيكية 4
 

 علي يهاب عبد الرازق كاملإاألستاذ الدكتور/ 

 إيهاب عبد الرازق كامل علي األسم

 

  1963-3-28 تاريخ الميالد
 متزوج  الحالة األجتماعية

  الجنسية
 أستاذ الدرجة العلمية الحالية
 نبات التخصص العلمى العام

التخصص العلمى 

 الدقيق

 -تصنيف خلوي 
Cytotaxonomy 

 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى

 0543421963-0531558363 الجوال

 eaaly@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية
 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 م1985 كلية التربية جامعة عين شمس بكالوريوس علوم وتربية 1

 م1988-1987 كلية التربية جامعة عين شمس دبلوم خاص نبات –دبلوم عام نبات  2

 م1993 كلية التربية جامعة عين شمس ماجيستير 3

 م1996 كلية التربية جامعة عين شمس دكتوراة 4
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 دليل طالب قسم األحياء

 

 عبد اهلل ناصر الشهري /الدكتور

 عبدهللا بن ناصر زهير الشهري األسم

 

 هـ1976 تاريخ الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 سعودي الجنسية
 مشاركأستاذ  الدرجة العلمية الحالية
 ميكروبيولوجيا التخصص العلمى العام

 تقنية حيوية وطاقة مستدامة التخصص العلمى الدقيق
 الجامعية بالجمومالكلية  عنوان العمل الحالى

 0563708094 الجوال

 anshehri@uqu.edu.sa البريد األلكترونى
 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 2011 جامعة الملك عبدالعزيز دكتوراه الفلسفة علوم 1

 2008 جامعة الملك عبدالعزيز ماجستير علوم 2

 2000 أم القرى جامعة بكالوريوس علوم  3

 

 عالء أمحد شكيب جبور /الدكتور

 عالء أحمد شكيب جبور األسم

 

 3/2/1964 تاريخ الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 سوري الجنسية
 أستاذ مشارك الدرجة العلمية الحالية
 كيمياء حيوية. أحياء التخصص العلمى العام

التخصص العلمى 

 الدقيق
 بيئية نباتيةفسيويولوجيا 

 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى
 0507916468 الجوال

 aajabbour@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 م 1986 جامعة تشرين.قسم األحياء يكالوريوس كيمياء جيوية. أحياء 1

2 
في علوم    PhDدكتوراة دولة 

 األحياء.فسيولوجيا بيئية نباتية

جامعة أوتفوش لوراند.قسم 

 التصنيف النباتي والبيئة
 م 1996
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 دليل طالب قسم األحياء

 الدكتور/ أشرف أمحد البدوياألستاذ 

 أشرف أحمد البدوى محمد أحمد األسم

 

  6/3/1964 تاريخ الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 مصرى الجنسية
 استاذ  الدرجة العلمية الحالية
 علم الحيوان التخصص العلمى العام

 علم البيئة التخصص العلمى الدقيق
 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى

 0562003517 الجوال

 aaahmed@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 م 1985 جامعة اسيوط بكالوريوس علوم 1

 م 1987 جامعة عين شمس دبلوم فى علم البيئة 2

 م 1992 جامعة اسيوط ماجستير  3

 م 2001 جامعة القاهرة الدكتوراة  4
 

 هاني أمحد حفني /الدكتور

 هانئ احمد حفني األسم

 

 5/4/1956 تاريخ الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 مصري الجنسية
  مشارك أستاذ  الدرجة العلمية الحالية
 علم الحيوان التخصص العلمى العام

 سيتولوجي اجنة ـ هيستولوجي ـ التخصص العلمى الدقيق
 الكلية الجامعية بالجموم  عنوان العمل الحالى

 0543416791 الجوال

 hahefny@uqu.edu.sa البريد األلكترونى
 العلميةالمؤهالت 

 تاريخال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 1980مايو  جامعة االزهر كلية العلوم بكالوريوس العلوم )تشريح و فيسيولوجي  1

 1985يونية   جامعة قناة السويس (ماجيستير العلوم )تشريح مقارن 2

3 
دكتورة الفلسفة في العلوم )اجنة ـ هيستولوجي ـ 

 سيتولوجي 

ـ كلية البيولوجي ـ قسم االجنة 

 جامعة موسكو ـاالتحاد السوفيتي
 م 1991

 م 2005 جامعة قناة السويس أستاذ مساعد اجنة 4
 



 

16 

 

 دليل طالب قسم األحياء

 الدكتور/ امين علي متويل شهاوي

 ايمن علي محمد متولي شهاوي األسم

 

 28/07/1976 تاريخ الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 مصري الجنسية
 أستاذ مشارك الحاليةالدرجة العلمية 

 علم حيوان التخصص العلمى العام
 حشرات التخصص العلمى الدقيق

 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى
 0558645385 الجوال

 aashehawy@uqu.edu.sa البريد األلكترونى
 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 2011 جامعة االزهر دكتوراه  1

 2007 جامعة القاهره ماجستير  2

 2003 جامعة القاهره تمهيدي ماجستير 3

 1998 جامعة االزهر بكالوريوس علوم بتقدير عام  )ممتاز( 4
 

 الدكتور/ عبد اجمليد فهد الرفاعي

 عبد المجيد فهد الرفاعي األسم

 

 28/07/1976 تاريخ الميالد
 اعزب األجتماعيةالحالة 

 سعودي الجنسية
 دكتوراه الدرجة العلمية الحالية
 احياء حيوان التخصص العلمى العام

 بيولوجيا الخلية الجزيئية التخصص العلمى الدقيق
 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى

 0543205530 الجوال

 afrafaei@uqu.edu.sa البريد األلكترونى
 المؤهالت العلمية

 تاريخال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 2016 جامعة ايست انجليا بريطانيا دكتوراه 1

 2012 جامعة ساسيكس بريطانيا ماجستير 2

 2007 ام القرى بكالوريوس 3
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 دليل طالب قسم األحياء

 

 األستاذ / مجيل فوزي مجيل جرب

 جميل فوزي جميل جبر األسم

 

 25/2/1972 تاريخ الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 اردني الجنسية
 بكالوريوس الدرجة العلمية الحالية
 احياء عامة التخصص العلمى العام

 حيوان -احياء نبات  التخصص العلمى الدقيق
 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى

 0509064185 الجوال

 jfjaber@uqu.edu.sa البريد األلكترونى
 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 1994 األردن -جامعة اليرموك  بكالوريوس أحياء عامة بتقدير جيد جداً  1
 

 الغامديعلي  األستاذ / سياف

 سياف علي الغمدي األسم

 

 19/7/1412 تاريخ الميالد
 اعزب الحالة األجتماعية

 سعودي الجنسية
 بكالوريوس العلمية الحالية الدرجة

 احياء عامة التخصص العلمى العام
 احياء عامة التخصص العلمى الدقيق

 فني مختبر/ الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى
 0564522129 الجوال

 saalghamdi@uqu.edu.sa البريد األلكترونى
 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال الحصول عليةمكان  المؤهل العلمى م

 1436 جامعة ام القرى بكالوريوس أحياء عامة  1
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 دليل طالب قسم األحياء

 

 

 

 

 

 

 

 أتصل بنا

 الكلية أرقام هواتف غير متوفر حاليا

https://uqu.edu.sa/juc_biology 
موقع القسم 

 اإللكتروني

aJuc_biology@uqu.edu.s البريد اإللكتروني  

https://uqu.edu.sa/juc_biology/App/Contact 
 معلومات اإلتصال

)شبكات التواصل ، والموقع 

 الجغرافي(

 

 

 

 

 

 

 للتواصل

mailto:Juc_biology@uqu.edu.sa

