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الهدف من تشكيل اللجان

1 التأكيد على سياسة القسم بعدم التفرد بصناعة القرار.
التسهيل على مجلس القسم في اتخاذ التوصيات المناسبة حيال المواضيع   2

المقترحة.

3 بث روح المبادرة و التنافس و االنتماء للقسم من خالل مشاركة أعضاء القسم في 
إدارته و تقديم األفكار النيرة التي تسهم في تطوير األداء داخل القسم.  
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المهام :
1- دراسة ملفات المرشحين لشغل وظائف المعيدين والمحاضرين.

للمرشحين لشغل  الشخصية  المقابالت  و  االختبارات  اإلشراف على  و  إعداد   -2
الوظائف األكاديمية.

3- دراسة طلبات االبتعاث المقدمة من طرف المعيدين و المحاضرين.
4- النظر في احتياج القسم من أعضاء هيئة التدريس عددا و تخصصا و إعداد تقرير 

سنوي بهذا الشأن.
5- دراسة ملفات المرشحين )سعوديين و غير سعوديين( لشغل الوظائف األكاديمية ) 

أستاذ مساعد و أستاذ مشارك و أستاذ( بالقسم.
6- دراسة الملفات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس للترقية من درجة أستاذ مساعد إلى 
درجة أستاذ مشارك أو من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ و ذلك من خالل فحص 
التدريس  هيئة  عضو  استيفاء  من  التأكد  و  المقدمة  األبحاث  لجميع  العلمي  المحتوى 

المتقدم للترقية للشروط الموضوعة من المجلس العلمي للجامعة.
7- دراسة طلبات التفرغ العلمي للسادة أعضاء هيئة التدريس.

األعضاء :  
1 - د. سامي الحربي )رئيسا(

2 - د. حامد الصاعدي
3 - د. حسام الدسوقي )منسق اللجنة(
4 - أ. بجاد الحربي )سكرتير اللجنة(

            شكلت بتوصية من مجلس القسم رقم )6( 
و تاريخ 20 /3 / 1438هـ و المصادقة عليه من 

سعادة عميد الكلية بخطابه رقم 124/م/ج 
و تاريخ 1438/3/28هـ.

لجنة أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم
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لجنة المناهج و الجداول و الخطط الدراسية

المهام :
المراجع  اقتراح  و  مفرداتها  و  المناهج  متضمنة  الدراسية  الخطط  إعداد   -  1

المناسبة لكل مقرر و ذلك بالتنسيق مع لجنة الجودة.
2 - معادلة المواد الدراسية

3 - إعداد الجدول الدراسي للقسم.
4 - تنسيق و إعداد جدول االختبارات العملية النهائية للقسم.

5 - حل االشكاليات التي تقع في جدول االختبارات النهائية المقترحة من عمادة القبول 
و التسجيل كالتعارضات أو وجود أكثر من مادتين للطالب في نفس اليوم.

6 - إعداد جدول المراقبات لالختبارات النظرية النهائية.

األعضاء: 
1 - د. حامد الصاعدي رئيسا

2 - د. سامي الحربي
3 - د. هشام أبو الذهب

4 - د. حسام الدسوقي )منسق اللجنة(
5 - د. محمود بشندي )سكرتير اللجنة(

6 - د. خالد الدبابي

شكلت بتوصية من مجلس القسم رقم )5( 
و تاريخ 06 / 3 / 1438هـ و المصادقة عليه من 
سعادة عميد الكلية بخطابه رقم   116/م/ج 

و تاريخ 1438/3/21هـ.
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المهام :
1 - االشراف على عملية اإلرشاد األكاديمي للطالب و ما يتضمنه من حذف و 

إضافة  و تغيير للشعب.
2 - دراسة األعذار المقدمة من الطالب للتقدم لالختبارات البديلة و عرض التوصيات 

على مجلس القسم.
3 - إقامة ورش عمل علمية للطالب.

4 - دراسة شروط التحويل االلي من أقسام الجامعة المختلفة إلى القسم و الرفع بتوصياتها 
إلى مجلس القسم و تحديد الطالب المقبولين للتحويل بناء على الضوابط التي تضعها 

اللجنة.
5 - متابعة وضع الطالب المنقطعين عن الدراسة.

6 - اقتراح التوصيات المناسبة حيال إعادة القيد للطالب و الرفع بها إلى مجلس القسم.
7 - معالجة حاالت الطالب المتعثرين دراسيا ووضع مقترحات حيال االرتقاء بمستواهم 

الدراسي.
8 - االشراف على مشاركات طالب القسم في االنشطة و المسابقات المختلفة.

األعضاء: 
1 - د. سامي الحربي )رئيسا(                                    2 - د. حامد الصاعدي 

3 - د. هشام أبو الذهب                                           4 - د. حسام الدسوقي )منسق اللجنة(
5 - د. محمود بشندي                                                6 - د. خالد الدبابي )سكرتير اللجنة(

7 - أ. جابر الطاهر 

             شكلت بتوصية من مجلس القسم رقم )6( 
من  عليه  المصادقة  و  1438هـ   /  3  /  20 تاريخ  و 

رقم   بخطابه  الكلية  عميد  سعادة 
124/م/ج و تاريخ 1438/3/28هـ.

لجنة شؤون الطالب و اإلرشاد األكاديمي
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لجنة المعامل

المهام :
تنظيم  و  الفنيين  متابعة  متضمنة  للمعامل  الدورية  المتابعة  و  اإلشراف   -  1

عملهم و إعداد تقارير دورية لسعادة رئيس القسم حيال ذلك.
2- الرفع إلى رئيس القسم باحتياجات المعامل من زجاجيات و كيمياويات و أجهزة 

علمية مختلفة.
3- متابعة االشراف على األمن والسالمة في المعامل.

4- وضع الضوابط الخاصة بالطالب في المعامل.
المحافظة  لضمان  بالقسم  العلمية  األجهزة  استخدام  حيال  المناسبة  القواعد  وضع   -5

عليها.
على  االشراف  و  االعداد  و  مختبر«  »فني  وظائف  لشغل  المتقدمين  ملفات  دراسة   -6

االختبارات و المقابالت الشخصية لشغل هذه الوظائف.

األعضاء: 
1 - د. حامد الصاعدي )رئيسا(                                     2 - د. سامي الحربي 

3 - د. هشام أبو الذهب                                               4 - د. حسام الدسوقي
5 - د. محمود بشندي                                                   6 - د. خالد الدبابي
7 - أ. علي الشهري                                                      8 - أ. بجاد الحربي

9 - أ. أكرم العلي )منسق اللجنة(                                10 - أ. جابر الطاهر )سكرتير اللجنة(

شكلت بتوصية من مجلس القسم 
رقم )5( و تاريخ 06 / 3 / 1438هـ و المصادقة عليه من 

سعادة عميد الكلية بخطابه 
رقم 116/م/ج و تاريخ 1438/3/21هـ.
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ير السعوديين
لجنة تقييم أعضاء هيئة التدريس غ

المهام :
1- وضع الضوابط الخاصة بتقييم أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين. 

وإبالغ السادة أعضاء هيئة التدريس المعنيين بها. 
2- تتولى اللجنة سنويا دراسة الملفات الخاصة بالنشاط األكاديمي و البحثي 

و اإلداري الخاص بكل عضو هيئة تدريس و ما أنجزه من أعمال خالل السنة 
الدراسية.

3- تقييم عضو هيئة التدريس غير السعودي وفقا للضوابط المشار إليها أعاله ووضع 
التقييم النهائي. 

األعضاء: 
1 - د. سامي الحربي )رئيسا(

2 - د. حامد الصاعدي 
3 - أ. علي الشهري )سكرتير اللجنة(

شكلت بتوصية من مجلس القسم 
رقم )6( و تاريخ 20 / 3 / 1438هـ 

و المصادقة عليه من سعادة عميد الكلية بخطابه 
رقم 124/م/ج و تاريخ 1438/3/28هـ.
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لجنة الجودة

المهام :
1- التنسيق مع سعادة وكيل الكلية للتطوير وخدمة المجتمع بخصوص متابعة 

تحقيق متطلبات االعتماد االكاديمي للخطط الدراسية التي يقدمها القسم.
2- السعي لتلبية متطلبات الجودة في القسم و الرفع بما يحتاج القسم الى سعادة 

رئيس القسم.
3- مناقشة الخطط الدراسية بصفة مستمرة بهدف مالئمة هذه الخطط مع متطلبات 

الجودة و االعتماد االكاديمي.
4- العمل على اشاعة روح الجودة و التميز بين اعضاء القسم و طالبه.

األعضاء: 
1 - د. حامد الصاعدي رئيسا

2 - د. سامي الحربي
3 - د. محمود بشندي )منسق اللجنة(

4 - د. خالد الدبابي
5 - أ. أكرم العلي 

6 - أ. جابر الطاهر )سكرتير اللجنة(

شكلت بتوصية من مجلس القسم 
رقم )5( و تاريخ 06 / 3 / 1438هـ 

و المصادقة عليه من سعادة عميد الكلية بخطابه 
رقم 116/م/ج و تاريخ 1438/3/21هـ.
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ث العلمي و خدمة المجتمع
لجنة البح

المهام :
1- تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي و خصوصا األبحاث التي 

تمس المجتمع السعودي بصفة عامة و المجتمع المكي بصفة خاصة.
2- تكوين مجاميع بحثية حيث يشارك جميع األعضاء في القسم كل حسب تخصصه.
3- وضع برامج عملية لتعزيز العالقة بين القسم و المجتمع المحلي و متابعة تنفيذها.
4- تعميق االتصال بين القسم و الجهات المسؤولة عن الخطط التنموية بمحافظة الجموم.

5- جمع و تبويب المشاريع التي نفذها القسم و أعضاؤه و نواتج اسهامات تلك المشاريع 
في خدمة المجتمع و خطط التنمية.

6- تشجيع و تنمية روح المبادرة عند الطالب لتحسين مردود الدور الخدمي للمجتمع من 
خالل الندوات و المنشورات بالتنسيق مع اللجان المعنية بالقسم.

7- نشر الثقافة العلمية في المجتمع بكل ما يتعلق بعلم الكيمياء في الحياة اليومية.
8- توعية المجتمع بمخاطر المواد الكيميائية.

األعضاء: 
1 - د. سامي الحربي )رئيسا(                                         2 - د. حامد الصاعدي 
3 - د. هشام أبو الذهب                                                4 - د. حسام الدسوقي

5 - د. محمود بشندي                                                     6 - د. خالد الدبابي )منسق اللجنة(
7 - أ. علي الشهري                                                       8 - أ. أكرم العلي )سكرتير اللجنة(

9 - أ. جابر الطاهر

                        شكلت بتوصية من مجلس القسم رقم   )5( 
               و تاريخ 06 / 3 / 1438هـ و المصادقة عليه 

            من سعادة عميد الكلية بخطابه 
رقم 116/م/ج و تاريخ 1438/3/21هـ.





للتواصل مع قسم الكيمياء

chemistryuqu9@gmail.com


