نشاط قسم األحياء لألعوام السابقة

أوالً :الزيارات العلمية:
 -1زيارة طالب مدرسة متوسطة المناهل بأبها لقسم االحياء يوم االحد الموافق1439/03/ 12

 -2زيارة طالب مدرسة رواد أبها الثانوية والمحالة لقسم علم االحياء يوم األحد الموافق 1440/3/24

 -3زيارة السادة مشرفى المختبرات المدرسية بادارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم لقسم االحياء
يوم األحد الموافق 1440/7/4

ثانياً :الزيارات الميدانية:
أجريت الزيارات الميدانية التالية في إطار إجراء استبيان من قسم األحياء للوقوف على احتياجات سوق
العمل :
األحد :1438/6/6
شركة المراعي -مستشفى خميس مشيط المدني -مستشفى الحياة الوطني -المستشفى السعودي األلماني-
مستشفى عسير المركزي -مدينة الملك فيصل الطبية.
اإلثنين :1438/6/7
مستشفى أبها الخاص -مصلحة المياه بأبها -إدارة التعليم برجال ألمع-محمية ريدا بالسودة -وحدة معالجة
مياه الصرف الصحي بأبها -المدينة الطبية بجامعة الملك خالد بأبها.
الثالثاء :1438/6/8
المختبر المركزي بصحة عسير -مركز السموم والطب الشرعي بصحة عسير -مركز مكافحة نواقل
األمراض بصحة عسير -مستشفى رجال ألمع -وزارة التجارة والصناعة بأبها -الرئاسة العامة لألرصاد
وحماية البيئة بأبها.
األربعاء :1438/6/9
أمانة منطقة عسير بأبها -مختبر مديرية المياه بعسير بأبها والمحالة-مدارس طالئع المستقبل العالمية بخميس
مشيط-مخابز الجنوب االوتوماتيكية-مدارس الرواد األهلية (طريق الطائف).

الخميس :1438/6/10
الدفاع المدني -شعبة السالمة الزراعية بأبها-الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بجيزان-شركة بيبسي
طريق أبها الخميس-التشغيل الذاتي بمنطقة عسير بأبها-شركة أرامكو بجيزان-فرع وزارة المياه والزراعة
والبيئة بأبها.
األحد :1438/6/13
مدارس المنارات األهلية بأبها-مدارس ابها األهلية-مختبرات البرج الطبية بأبها-مختبرات البرج الطبية
بخميس مشيط.
اإلثنين :1438/6/14
إدارة الثروة الحيوانية والسمكية بأبها-إدارة التعليم بأبها الوحدة الصحية المدرسية-مركز الرعاية الصحية
األولية المنهل بأبها-مستشفى أحد رفيدة.
الثالثاء :1438/6/15
إدارة التوجيه واإلرشاد الزراعي بأبها-مركز الرعاية الصحية األولية بالمنسك بأبها-مدارس المناهل بأبها.
األربعاء :1438/6/16
مركز صحي حي القابل بأبها-مختبر الخلية المتقدمة بخميس مشيط-مختبرات ألفا الطبية بخميس مشيط.
الخميس :1438/6/16
مستشفى سراة عبيدة-مدارس طالئع المستقبل أبها-مركز الرعاية الصحية األولية شمسان بأبها.

ثالثاً :ندوات علمية ودورات تدريبية:
مؤشرات خلل وظائف القلب والرئة واالبهر الظهري ألمهات
الجرذان ووالئدها.

د .احمد المنسي

2018/2/28

تدريب على جهاز االليزا مزود بالكمبيوتر.

د .عصام حسن

2018/3/7

هل طهي وتجميد األسماك المصابة بديدان النيماتودا يقي ضد
تفاعالت الحساسية أم ال.

د .كريم مرسي

2018/3/14

Bio-Nano-Carriers
النواقل الحيوية متناهية الصغر.
دورة ومقدمه عن التحليل االحصائي واستخدام برنامج (( SPSS

د .كامل التميمي

2018/3/21

د .ابراهيم عيد

2018/3/21

تدريب على جهاز السوكسيلت الستخالص المستخلصات النباتية.

د .جمال الشابوري

2018/3/28

المحافظة على النحل من أجل تربية نحل مستدامة.

تدريب على جهاز المطياف الضوئي spectrophotometer
والمجهر المزود بكاميرا.

تدريب عملي على زراعة االنسجة.

البيانات وطرق جمعها بين الدقة و الصحة.

د .مقبل النويري

2018/4/4

د .جمال الشابوري

2018/4/11

د .سراج الدين

2018/4/18

د .عصام الدين وراق

2018/4/25

Anti-hypercholesterolemic impacts of barley and
date palm fruits on the ovary of Wistar albino
rats and their offspring

د .أحمد المنسي

غابات المانجروف ودورها البيئي.

د .إبراهيم عيد

فسيولوجيا االنبات عند النباتات الملحية.

د .عبد هللا عطية

Cancer cell; the “master shef” of biotransformation.
الخلية السرطانية " المتقن األول" لفن التحوير الخلوي.

د .كامل التميمي

2018/11/14م
1440/3/6هـ

2018/11/21م
1440/3/13هـ
2018/11/28م
1440/3/20هـ

2018/12/5م
1440/3/27هـ

دورة عن زراعة األنسجة.
Cell Culture Techniques

د .سراج الدين البحيري

دور الكيسبيبتن في الوظائف
التناسلية في إناث الحيوانات.
The role of kisspeptin in
the reproductive function
in female animals

د .أحمد عزت شافع

2019/1/23م
1440/5/17هـ

د .مصطفي طاهر

1440/5/24

د .صادق خالد

2019/2/6م
1440/6/1هـ

التصحر Desertification
تأثير الضوء المرئي على يرقات
البعوضة الناقلة لحمى الضنك.
Effect of visible light on
larva of Aedis agypti the
victor of dingo.

2019/1/16م
1440/5/10هـ

دور الذهب في عالج السرطان،
واستخدامات أخرى.
Honey bees and their
importance.

أ .نوف الشهراني
د .خالد خان

2019/2/13م
1440/6/8هـ
2019/2/20م
1440/6/15هـ

رابعاً :البحث العلمي والنشر لألعضاء:
احصائيات عدد االبحاث العلمية المنشورة بقسم االحياء:
م

السنة المؤشر

عدد االبحاث المنشورة بالقسم

1

االبحاث المنشورة في قاعدة بيانات  ISIللعام الجامعي 2017

71

2

االبحاث المنشورة في قاعدة بيانات  ISIللعام الجامعي 2018

155

3

االبحاث المنشورة في قاعدة بيانات  ISIللعام الجامعي 2019

274

4

االبحاث المنشورة في قاعدة بيانات  ISIللعام الجامعي 2020

327

خامساً :بعض مشاركات القسم في خدمة المجتمع:
 -1زيارة طالب الموهبة الي قسم األحياء

 -2المؤتمر الزراعي االول ومشاركة القسم فيه بمحاضرة لألستاذ الدكتور /حامد غرامة واخري
للدكتور  /مقبل النويري

 -3لقاء اعضاء هيئة التدريس بالقسم41-40

سادساً :األنشطة الرياضية:
 المشاركة في دوري كرة القدم على كأس العميد في  1441/7/12هـ. -المشاركة في دوري كرة القدم على كأس العميد في  1441/3/20هـ.

-

فوز فريق قسم األحياء بدوري كرة القدم بين أقسام كلية العلوم األربعة (الرياضيات -الفيزياء-
االحياء -الكيمياء) المنظم من قبل نادي كلية العلوم  1440هـ.

