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دليل قسم األحياء
رؤية القسم

يتطلع قسم األحياء لتحقيق الريادة على المستوى اإلقليمي في تعليم علوم األحياء والبحث العلمي
وخدمة المجتمع.

رسالة القسم

تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية تؤهل خريجيها معرفيا ومهاريا لخدمة المجتمع
وللمنافسة في سوق العمل وإنجاز بحوث علمية متميزة.

أهداف القسم

 .1تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية تؤهل خريجيها معرفيا ومهاريا لخدمة المجتمع وللمنافسة
في سوق العمل.

.2
.3
.4
.5
.6

تهيئة بنية تحتية وبيئة تعليمية وإدارية تطبق معايير للبرامج التعليمية وتشجع على اإلبداع
و االبتكار.
توفير المقومات الالزمة إلنجاز بحوث علمية متميزة.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التأليف والترجمة للكتب و المراجع العلمية الحديثة
توثيق العالقة مع المجتمع من خالل الدراسات واألبحاث والتدريب للمساهمة في خدمة
المجتمع وتنميته.
تكوين شراكات مع مراكز بحثية مرموقة ونقل وتوطين التقنية الحديثة.
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دليل قسم األحياء
نشأة القسم
أنشئ القسم بكلية التربية والتي أنشئت بتوصية من اللجنة العليا لسياسة التعليم في جلستها المنعقدة بتاريخ 1396/1/16هـ
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز  ،وذلك بعد القرار بإنشاء فرع لجامعة الملك سعود بابها استقبل
القسم أول دفعة بعدد ال يتجاوز العشرة من حملة الشهادة الثانوية العامة مع بداية العام الدراسي 1396هـ وذلك ضمن قسم
واحد يضم كل األقسام العلمية والرياضية  ،ولكن سرعان ما انفصلت األقسام العلمية هذه إلى أربعة أقسام هي:
•
•
•
•

قسم األحياء
قسم الفيزياء
قسم الكيمياء
قسم الرياضيات

وقد عمل القسم منذ نشأته إلى تحقيق أهدافه وأهداف الكلية وذلك بتخريج شباب سعودي مقتدر ومؤهل للقيام بالعمل في جهاز
التدريس للمرحلتين المتوسطة والثانوية خاصة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية .كما عمل القسم على تعيين
عدد من المعيدين وابتعاثهم للخارج للحصول على درجة الدكتوراه ليعودا ويستلموا العمل في فرع الجامعة مع زمالئهم من
المتعاقدين في سياسة واضحة يتم بموجبها سعودة كافة الوظائف بأبناء الوطن ،وقد تم المضي بحمد هللا في هذا المضمار إلى
درجة كبيرة ،ويعمل حاليا عدد من هؤالء في إدارات الجامعة وقسم األحياء.
كما كانت بداية القسم في مبنى متواضع يقع بالقرب من مطار أبها وسرعان ما انتقل منه إلى مبنى أخر أوسع وأكبر يقع علي
طريق أبها  -الخميس ،وقد قام قسم األحياء رغم بساطته األولى بأعمال تعد كبيرة فقد ساهم في التفاعل الذي يحدث بين الجامعة
والمجتمع وذلك بإقامة الندوات والمحاضرات العلمية كما كان له بصمات واضحة في البحوث العلمية التي تخص المنطقة منها
علي سبيل المثال ال الحصر عمل دراسة بيئية لبحيرة سد أبها وعقد الندوات الرابعة للجمعية السعودية لألحياء في رحاب كلية
التربية بأبها وقد كان جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أعضاء في الجمعية السعودية لألحياء ،وكان الجميع يحضرون
اجتماعاتها وندواتها السنوية في جامعات المملكة المختلفة.
كان الطالب يقومون برحلة علمية سنوية منتظمة إلى الجامعة األم ( جامعة الملك سعود ) في الرياض ،وذلك لدراسة تقنية
المجهر اإللكتروني حيث ال تتوفر في القسم تلك التقنية.
وقد خصص لقسم األحياء فيال داخل الكلية كغيره من األقسام ،وقد كانت هذه الفيال تضم ثالثة مكاتب ألعضاء هيئة التدريس
وقاعة محاضرات وغرفة للتحنيط  ،وذلك ألن القسم كان يشرف على متحف التاريخ الطبيعي بالكلية ،وقد حوى القسم آنذاك
ثالثة مختبرات علمية لتدريس الجانب العملي للمقررات واحد منها مخصص لعلم الحيوان والثاني لعلم النبات والثالث كان
مختبرا عاما .كما تولى القسم اإلشراف على حديقة الحيوان بالكلية.
يقدم القسم تخصصا منفردا في األحياء ( الحيوان والنبات ) كما ساهم في تدريس العديد من المقررات ألقسام وكليات أخرى
هي:
•
•
•

األحياء العامة ألقسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات.
علم الحيوان في برنامج موحد لطالب كلية الطب.
العلوم العامة لطالب األقسام األدبية ( ألغى اآلن ).

كان القسم يضم مجموعة من األعضاء منهم ستة من أعضاء هيئة التدريس ومعيدان وفني مختبر واحد ،وفني تحنيط جميعهم
من المتعاقدين ،وكان هذا العدد في حينه كافيا ألنه يتناسب مع عدد الطالب آنذاك.
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دليل قسم األحياء
وفي عام  1412هـ انتقلت الكلية إلى مجمع الحزام الدائري ،وتوسع القسم في محتوياته فحظي بغرفة تحنيط وصوبة زجاجية
وحوض لتربية األسماك ومعشبة ،كما حظي المتحف بموقع أفضل من ذي قبل ولكن لألسف فقد القسم حديقة الحيوان.
وفي هذه األثناء ازداد عدد الطالب وكذلك أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ،وقد تغيرت الخطة الدراسية من نظام الساعات
المعتمدة إلى نظام المستويات الشئ الذي واكبه الكثير من التطور والتحديث في مجال الخطط الدراسية والمقررات.
وقد شهد قسم األحياء تطورا كبيرا في السنوات الماضية ويقدم القسم في الوقت الحاضر تخصصا منفردا في علم الحيوان
والنبات والميكروبيولوجي .كما يساهم القسم بتدريس مقررات متنوعة لهذه العلوم ألقسام الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء،
والعلوم الصحية ( لطالب كلية الطب ) وبذلك أصبح القسم يستوعب اآلن عددا كبيرا من الطالب حوالي (  ) 500طالبا في
المستويات المختلفة ،ومن ناحية أخرى زاد عدد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والفنيين وتمشيا مع الزيادة في عدد
الطالب ودعما للتأثيراإليجابي للقسم في العملية التعليمية والبحثية ازداد عدد المزودة باألجهزة الالزمة ويجري حاليا تزويد
مختبر األبحاث بأحدث األجهزة المتطورة لضمان المستوى الرفيع لألبحاث العلمية التي تخدم البيئة والمجتمع.
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دليل قسم األحياء

كلمة رئيس القسم

بسم هللا الرمحن الرحي
سيَ َرى ه
سولُهُ َو ْال ُمؤْ ِمنُون" ،والصالة والسالم على
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
َّللاُ َ
"وقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
الحمد هللا القائل في كتابه الكريمَ :
معلم البشرية محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
مما ال شك فيه أن تقدم األمم يقاس بمدى قدرتها على مواكبة التقدم العلمي والمعرفي في شتى مناحي الحياة،
ويتم ذلك بالتطوير المستمر لمهارات الكفاءات البشرية وإجراء التجارب واألبحاث الالزمة لضمان نموها
وتقدمها .ويحتل علم األحياء مكانة رائدة بين سائر العلوم الحديثة ،إذ أنه ركيزة أساسية في فهم جميع العلوم
األخرى وتطورها .ومن هذا المنطلق فإن قسم األحياء بالجامعة يعمل على توفير فرص متميزة لدراسة علوم
األحياء بجميع فروعه األساسية وفق معايير أكاديمية مدروسة ومتطورة من أجل تأهيل الراغبين من أبناء
المجتمع السعودي للمشاركة في خطط التنمية الشاملة للوطن ،وقد شهد القسم في السنوات األخيرة تطورا ً
ملموسا ً حيث تعددت نشاطاته في مجال التدريس األكاديمي ،والبحث العلمي من أجل تحقيق الهدف األسمى
وهو تخريج أجيال ذات كفاءات علمية متميزة قادرة على المضي قدما ً في تحقيق التقدم العلمي والمعرفي لهذه
األمة.
يهدف القسم إلى تخريج كفاءات علمية متميزة من حملة البكالوريوس والماجستير وتزويدهم بالمهارات
والقدرات العلمية التي تؤهلهم للعمل في شتى التخصصات والمجاالت ،وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية
لمعالجة المشاكل الحيوية التي تواجه المجتمع .كما يعمل القسم على نشر نتائج البحوث العملية والتطبيقية
بصورة مبسطة للمجتمع بشتى الوسائل مثل النشرات اإلرشادية والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات،
كما أنه يساهم في تقديم االستشارات العلمية والفنية والتفاعل بشكل مباشر مع قضايا المجتمع .ومن هذا المنطلق
وسعيا ً لتحقيق أهداف ورؤية ورسالة القسم ،فقد دأب القسم منذ انشاءه ومنذ عدة عقود على اتخاذ خطوات جادة
نحو التطوير المستمر لضمان جودة مخرجاته .كما يطمح القسم أن يكون األفضل علميا ً على المستوى المحلي
واإل قليمي وذلك من خالل اعداد دراسات الجدوى والخطط التطويرية المستقبلية واستقطاب علماء وباحثين
متميزين وتبني استراتيجيات ورؤى ذات عالقة وثيقة بالمجاالت التي تخدم سوق العمل وتطوير برامج
الدراسات العليا والبحث العلمي تتناسب مع رؤية المملكة  2030ليصبح بؤرة إشعاعية تساهم في صنع مستقبل
علمي وثقافي واعد في مملكتنا الحبيبة.
رئيس القسم
ا .د .محمد علي مانع القحطاني
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دليل قسم األحياء
نبذة عن رئيس القسم
تخرج األستاذ الدكتور محمد علي مانع القحطاني بدرجة البكالوريوس في علم األحياء من جامعة الملك سعود
عام  ،1992وبدأ حياته األكاديمية في جامعة الملك فيصل باإلحساء ،ثم حصل على منحة دراسية من الجامعة
إلستكمال دراسة الماجستير والدكتوراة في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث حصل على درجة الماجستير في
تخصص فسيولوجيا الحيوان والسموم من جامعة ميتشجن عام  ،1998وفي عام  2003حصل على درجة
الدكتوراة في ذات التخصص من جامعة ويسكنسين ماديسون .تم ترقيته في جامعة الملك فيصل إلى درجة أستاذ
مشارك في عام  2011وشغل فيها العديد من المناصب منها رئيس قسم األحياء عام  2007ثم عميد السنة
التحضيرية في الجامعة عام  2009وفي عام  2016انتقل للعمل في جامعة الملك خالد بأبها حيث تم تكليف
سعادته منسقا لكلية العلوم بالبرامج المشتركة ،وفي عام  2017تم تعيينه رئيسا لقسم األحياء بكلية العلوم بأبها،
وفي العام ذاته تم ترقيته إلى درجة أستاذ .تتركز اهتماماته البحثية على الدراسات الفسيولوجية والبيئية و منها
على سبيل المثال دراسة التكيف الفسيولوجي البيئي للحيوانات في البيئات الحارة والبيئات المتطرفة – التلوث
البيئي بأ نواعه و أثره على التنوع الحيوي – طرق ووسائل الحفاظ على التنوع االحيائي في البيئات الجافة
والصحراوية .حصل على العديد من منح الدعم للمشاريع بحثية من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل
وجامعة الملك خالد .ومن خالل أبحاثه قام بنشر ما يزيد عن  50ورقة علمية في التخصص في مجالت علمية
عالمية محكمة دوليا وذات معامل تأثير عالي ،.كما أشرف على العديد من طالب وطالبات الدراسات العليا.
شارك سعادته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل في الواليات المتحدة األمريكية وكندا ،كما أنه
عضو في العديد من الجمعيات العلمية ومنها الجمعية األمريكية للعلوم البيئية والجمعية األمريكية للحفاظ على
التنوع الحيوي ،والجمعية السعودية لعلوم الحياة.
وسائل االتصال بالقسم

رئيس قسم األحياء
أ.د .محمد علي مانع القحطاني
ت .المكتب+966 241 7775 :
ت .السكرتارية+966 241 8011 :
فاكس+966 241 7775 :
البريد اإللكتروني:

biology@kku.edu.sa
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الهيكل التنظيمي للقسم

رئيس القسم
مشرفة شطر الطالبات
مجلس القسم

سكرتير القسم

لجان القسم الداخلية
لجنة الجداول واإلختبارات
لجنة اإلرشاد األكاديمي و شؤون
الطالب
لجنة الخطط والمناهج

لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي

لجنة الخدمات التعليمية

لجنة التطوير والجودة
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دليل قسم األحياء
شروط القبول لبرنامج البكالوريوس كلية العلوم – قسم األحياء
 .1أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خرجها.
 .2أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات و ويجوز لمجلس
الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
 .3أن يكون حسن السيرة و السلوك.
 .4أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يقرها مجلس الجامعة.
 .5أن يكون الئقاً طبياً.
 .6أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
 .7أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقدم.
متطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس كلية العلوم – قسم األحياء
.1

.2

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ،على أال يقل معدله التراكمي
عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة المعنية لكل تخصص ،على أال يقل في كل األحوال عن تقدير
مقبول.
يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب ل
رفع معدله التراكمي ،وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.
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دليل قسم األحياء
الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس كلية العلوم – قسم
األحياء
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دليل قسم األحياء
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دليل قسم األحياء
شروط القبول لبرنامج الماجيستير كلية العلوم – قسم األحياء
 -1أال يقل معدل المتقدم في البكالوريوس عن  3.5من أصل  ،5أو ما يعادلها.
 -2اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها القسم العلمي لغير خريجي كلية العلوم بالجامعة.
 -3اجتياز أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية المحددة أدناه بدرجة ال تقل عن:
التوفل  (TOEFL-IBT): 45:درجة
الكفايات  (STEP) : 67درجة
آيليتس  (IELTS): 4درجات.

متطلبات الحصول علي درجة الماجيستير كلية العلوم – قسم األحياء
 .1أن ينهي الطالب اثنان وثالثون وحدة دراسية.
 .2يقدم الطالب مشروع رسالة وتعادل بست وحدات دراسية.
 .3تكتب رسالة الماجستير باللغة االنجليزية على أن تحتوي على ملخص و ٍ
اف باللغة العربية.
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دليل قسم األحياء
الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير كلية العلوم – قسم
األحياء
المستوى األول
المقرر
الرمز

االسم

 511حيا

االحصاء الحيوي
البيولوجيا الجزيئية
والخلوية
علم البيئة المتقدم
أسس تصنيف متقدم
علم الميكروبيولوجيا
المتقدم

 512حيا
 513حيا
 514حيا
 515حدق

المستوى الثاني
المقرر

الوحدات
الدراسية

المتطلب
السابق

الرمز

1

-

 516حيا

التصميم التجريبي

2

-

 517حيا

تقانات بيولوجية

2

2
2

-

 518حيا
 519حيا

2

-

 520حيا

علم الوراثة المتقدم
دراسات حقلية
العمليات الحيوية في النبات
والحيوان

2
2

-

2

-

الوحدات
الدراسية

المتطلب
السابق

الوحدات
الدراسية

المتطلب
السابق

1
1
2
2

-

6

-

المستوى الثالث
المقرر
الرمز

االسم

االسم

الوحدات
الدراسية

المتطلب
السابق

1

-

المستوى الرابع

ندوة
 611حيا
مقرر خاص
 612حيا
علم السموم البيئية*
 613حيا
بيولوجيا البحار*
 614حيا
فسيولوجيا االجهاد في
2
 615نبت
النبات*
2
علم الالفقاريات المتقدم*
 616حين
2
ميكروبيولوجيا تطبيقية*
 617حدق
*مقررات اختيارية  -يختار الطالب ما مجموعه  6وحدات

الرمز
 620حيا

-
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دليل قسم األحياء
مخرجات التعلم
المعرفة
• وصف المفاهيم والنظريات والمبادئ األساسية للظواهر البيولوجية المختلفة.
• وضع قائمة بالمصطلحات العلمية المختلفة في مجاالت العلوم البيولوجية.
• تحديد العوامل والظواهر البيئية وتأثيرها على النظم البيئية.
• وصف العمليات والتقنيات والتطبيقات المتقدمة في مجال العلوم البيولوجية.
• توضيح الظروف غير الطبيعية التي قد تعاني منها الكائنات البيولوجية وكيفية تشخيصها وعالجها.
• تعريف المفاهيم النظرية للعلوم البيولوجية والعالقات بين الخاليا واألنسجة واألعضاء.
• تلخيص أسس ومبادئ كل من التنوع البيولوجي والتصنيف والوظائف الحيوية في الكائنات الحية.
• شرح التغيرات البيوكيميائية والفسيولوجية في الوحدات البيولوجية المختلفة.
المهارات
• تطبيق األساليب والتقنيات العلمية المناسبة لتحليل البيانات الخام وحل المشكالت البيئية.
• تفسير النتائج المخبرية البيولوجية غير الطبيعية واستخدام األساليب اإلحصائية عند تقييم البيانات.
• اعداد تقاريرحول تدابير الرقابة البيولوجية والبيئية والطرق المختلفة إلدارة وصيانة التوازنات
البيولوجية والبيئية.
• إجراء الفحص المجهري واالختبارات التحليلية للخاليا واألنسجة والدم وسوائل الجسم والمواد األخرى.
• نمذجة اإلجراءات المناسبة لجمع العينات البشرية ومعالجتها بأمان وتحليلها.
الكفاءات
• إظهار القيادة  ،والعمل الجماعي  ،والرغبة في مواصلة التعليم من أجل تحقيق التطور المهني للفرد.
• إظهار القدرة على التعامل مع المواقف العصيبة بهدوء وكفاءة.
• تبادل التواصل الفعال داخل المجموعات ومع غيرهم من المهنيين البيولوجيين وفني المختبرات وفهم
محددات المعرفة والمهارة وطلب المشورة والمساعدة.
• استخدام تطبيقات تكنولوجيا الكمبيوتر للتفاعل مع أنظمة معلومات المختبرات البيولوجية والبيئية.
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دليل قسم األحياء
المختبرات والمرافق بشطر الطالب
المختبرات التدريسية:
صور للمختبر

اسم المختبر

معمل 41
معمل علوم البيئة

معمل 42
معمل األحياء العامة

معمل 43
معمل األحياء الدقيقة
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دليل قسم األحياء

معمل 44
معمل الحيوان ()1

معمل 45
معمل علوم النبات

معمل 46
معمل الحيوان ()2
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دليل قسم األحياء
المختبرات البحثية:
اسم المختبر

صور للمختبر

معمل 15
المعمل المركزي

معمل 16
معمل األحياء الدقيقة
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دليل قسم األحياء

معمل 17
معمل األحياء الجزيئية

معمل 1-11
معمل أبحاث الحشرات

معمل 2-11
معمل فسيولوجيا
الحيوان
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دليل قسم األحياء

معمل 3-11
معمل زراعة الخاليا

معمل 6
معمل أبحاث الطفيليات
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دليل قسم األحياء
القاعات التدرسية
القاعات التدريسية  6قاعات
القاعة التدريسية رقم 1
القاعة التدريسية رقم 2
القاعة التدريسية رقم 3
القاعة التدريسية رقم 4
القاعة التدريسية رقم 5
القاعة التدريسية رقم 6

معمل التعليم اإللكتروني

الوحدات االخري
صور

اسم الوحدة

بيت الحيوان
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21

دليل قسم األحياء

المعشبة
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دليل قسم األحياء

الصوبة الزجاجية

متحف قسم األحياء
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دليل قسم األحياء

المختبرات والمرافق بشطر الطالبات
المعامل التدريسة

صور المعامل

معمل علم النبات (م)2/2/
معمل فيسيولوجيا النبات (م)2/4/
غرفة تحضير وسطية (م)2/3/

معمل علم الحيوان م2/22/
معمل فيزيولوجيا الحيوان (م)2/24/
غرفة تحضير وسطية (م)2/23/

معمل الوراثة (م)2/31/
معمل الميكروبيولوجيا (م) 2/33/
غرفة تحضير وسطية (م)2/32/

معمل تشريح نبات (م)2/28/
معمل تشريح حيوان (م)2/30/

المعامل البحثية
معمل الماجستير (م)2/19/
معمل الدكتوراه (م)2/21/
غرفة تحضير وسطية م2/20/

لجان القسم الداخلية ومهامها
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24

دليل قسم األحياء

مهام اللجنة

اسم اللجنة

يكون أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم أو من في حكمهم رئيس هذه اللجنة ،ويتم اختياره بناء على
تميزه في مجال الجداول الدراسية واالختبارات ،وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي:

 -1لجنة الجداول
الدراسية
واالختبارات

 . 1.1تنسيق الجداول الدراسية في القسم ،مع مراعاة ما يلي:
 . 1.1.1جدول العبء التدريسي للقسم.
 . 1.1.2توزيع الطالب على الشعب الدراسية لكل مقرر دراسي.
 . 1.1.3تحقيق متطلبات الجودة التعليمية.
 . 1.2تنفيذ إجراءات واضحة وميسرة بخصوص تسجيل المقررات الدراسية والحذف واإلضافة.
 . 1.3التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل في كل ما يتعلق بعمليات التحويل والتأجيل والحرمان واالنقطاع وطي القيد وإعادته.
 . 1.4التنسيق مع اإلدارة العامة للمنح في كل ما يتعلق بقبول الطالب الدوليين في برامج الدبلوم والبكالوريوس ،حسب األنظمة
النافذة واإلجراءات المتبعة.
 . 1.5تنسيق جدول االختبارات في القسم بالتعاون مع لجنة الجداول الدراسية والخطط بالكلية ومع عمادة القبول والتسجيل ،مع
مراعاة ما يلي:
 . 1.5.1اعتماد جدول توزيع الطالب على القاعات حسب الخطة الدراسية للقسم.
 . 1.5.2نشر التعليمات الخاصة باالختبارات بكل الوسائل المتاحة.
 . 1.5.3تهيئة القاعات بكل ما يلزم لسير العملية االختبارية للطالب بالشكل األمثل.
 . 1.5.4ضمان عدم وجود اختبار للطالب في نفس الوقت.
 . 1.5.5العمل على عدم وجود اختبارين للطالب في نفس اليوم.
 . 1.5.6اعتماد جدول توزيع أعضاء هيئة التدريس على القاعات ،مع ضمان تحقيق العدالة والموضوعية.
 . 1.5.7اعتماد إجراءات واضحة وميسرة لتنظيم عملية االختبارات في القسم؛ من حضور الطالب قبل وقت إلى قاعة االختبار،
وتوزيع األسئلة على القاعات ،وتعبئة كشوفات الحضور والغياب ،وبدء خروج الطالب من قاعة االختبار ،واستالم وتسليم
كراسات اإلجابة.
 . 1.5.8تطبيق األنظمة والقوانين المتبعة حسب الحالة :محضر غش ،إحداث شغب أو إثارة فوضى في القاعة خالل االختبار.
 . 1.6تنسيق جداول االختبارات البديلة للطالب ،حسب األنظمة والقوانين المتبعة ،ومراعاة كل ما ورد في الفقرة ( ). 1،4
 . 1.7العمل على كل ما يلزم لضمان سير عملية االختبارات بالشكل األمثل ،وإيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب.
 . 1.8اعتماد تقارير سير االختبارات ،واتخاذ ما يلزم لمعالجتها ،واقتراح التوصيات المناسبة للمستقبل.
 .1.9تنفيذ آليات تظلم الطالب لنتائج االختبارات ،ومعالجة كل الحاالت التي ترد إلى اللجنة ،وفق اللوائح واألنظمة المتبعة.
 . 1.10دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم ،والرفع بالمقترحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة في حدود الصالحيات
الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.
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دليل قسم األحياء
اسم اللجنة

 -2لجنة اإلرشاد
األكاديمي وشؤون
الطالب

مهام اللجنة
يكون أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم أو من في حكمهم رئيس هذه اللجنة ،ويتم اختياره بناء
على تميزه في مجال اإلرشاد األكاديمي ،واألنشطة الطالبية ،وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي:
 . 2.1تنسيق الجهود في عمليات اإلرشاد األكاديمي بالقسم ،والتركيز على اآلتي:
 . 2.1.1المشاركة في تنفيذ خطة الكلية/القسم بخصوص استقبال الطلبة الجدد ،والمساهمة في اليوم المفتوح مع الطالب
الجدد ،لبيان الحقوق التي يتمتع بها الطالب ،وااللتزامات الواجبة عليهم ،وتوضيح
األنظمة التي تسير بموجبها العملية التعليمية ،وبيان الخطط الدراسية لكل مسار أكاديمي في القسم.
 . 2.1.2تحديد المرشدين األكاديميين على الطالب من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالقسم قبل بداية الفصل
الدراسي.
 . 2.1.3معالجة جميع عمليات اإلرشاد األكاديمي ،باتباع إجراءات واضحة وسهلة ومعتمدة من صاحب الصالحية عبر
جميع قنوات االتصال المتاحة.
 . 2.1.4النظر في األعذار التي يقدمها الطالب عن غياب المحاضرات أو االختبارات وفق األنظمة والقوانين النافذة،
وحسب اإلجراءات المعتمدة.
 . 2.1.5تقديم الدعم المادي والنفسي والمعنوي الالزم للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
 . 2.1.6دراسة أوضاع الطالب المتعثرين وتقديم الحلول المناسبة لتجاوز الحالة التي وصلوا إليها.
 . 2.2تنسيق الجهود في عمليات الشؤون الطالبية بالقسم ،والتركيز على اآلتي:
 . 2.2.1التنسيق مع عمادة شؤون الطالب في كل ما يتعلق باألنشطة الطالبية.
 . 2.2.2وضع خطة لجميع األنشطة الطالبية ،الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والترفيهية ،يتم تنفيذها داخل
الكلية/القسم.
 . 2.2.3تشجيع المبادرات الطالبية ،وتقديم الدعم المناسب لها ،ورعايتها ،وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات
االختصاص.
 . 2.2.4تقييم جميع األنشطة الطالبية ،وتقديم المقترحات المناسبة لتحسينها باستمرار.
 . 2.3ترشيح الطالب المتميزين إلى المجالس واللجان التي يحق للطالب المشاركة في عضويتها بالكلية والقسم.
 . 2.4ترشيح الطالب الموهوبين والرواد في الفنون والرياضة والعلوم إلى الجهات ذات االختصاص بالجوائز التي تمنح
داخل القسم والكلية أو في خارجها ،عبر قنوات االتصال الرسمية.
 . 2.5دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم  ،والرفع بالمقترحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة في حدود
الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.

يكون أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم أو من في حكمهم رئيس هذه اللجنة ،ويتم اختياره بناء
على تميزه في مجال الخطط الدراسية والمناهج ،وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي:

 -3لجنة الخطط
والمناهج

 . 3.1تنسيق العمل بين جميع العاملين في مجال الخطط الدراسية والمناهج لضمان تنفيذها بالشكل األمثل ،والتركيز على
ما يلي:
 . 3.1.1التعريف برؤية البرامج في القسم ورساالتها وأهدافها.
 . 3.1.2وضع آليات محددة لضمان تنفيذ الخطط الدراسية والمناهج ،وتحقيق األهداف المطلوبة.
 . 3.1.3تحقيق جميع متطلبات الجودة التعليمية لجميع البرامج ،وفق معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي،
وخطة الجامعة في مجال التطوير والجودة ،ومواصفات ومعايير وحدة الخطط الدراسية والمناهج.
 . 3.1.4تحليل نتائج التنفيذ في نهاية كل فصل دراسي.
 . 3.1.5تطوير آليات التنفيذ وتحسينها باستمرار.
 . 3.2مراجعة وتقويم مخرجات البرامج في القسم ،بعد كل عامين دراسيين ،وحسب متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
 . 3.3اقتراح برامج جديدة بناء على نتائج التحليل الشاملة ،وتحليل احتياجات سوق العمل.
 . 3.4عمل المقارنات المرجعية مع الجامعات المحلية ،واإلقليمية ،والدولية ذات السمعة األكاديمية المتميزة ،والبرامج
ذات الجودة المعتمدة داخليا وخارجيا ،في جميع عمليات التقويم والمراجعة ،من أجل إيقاف البرامج أو تطويرها أو
استحداثها.
 . 3.5اقتراح المحكمين الداخليين والخارجيين والدوليين للبرامج المطورة والجديدة.
 . 3.6دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم ،والرفع بالمقترحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة في حدود
الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.
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دليل قسم األحياء
اسم اللجنة

مهام اللجنة
يكون أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم أو من في حكمهم رئيس هذه اللجنة ،ويتم اختياره بناء
على تميزه في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي ،وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي:

 -4لجنة الدراسات
العليا والبحث العلمي

 . 4.1تنسيق العمل بين جميع العاملين في مجال الدراسات العليا لضمان تنفيذها بالشكل األمثل ،والتركيز على ما يلي:
 . 4.1.1تنسيق الجدول الدراسي لطالب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه ،ومراعاة اآلتي:
 . 4.1.1.1جدول العبء التدريسي للقسم.
 . 4.1.1.2توزيع الطالب على الشعب الدراسية لكل مقرر دراسي.
 . 4.1.1.3تحقيق متطلبات الجودة التعليمية.
 . 4.1.2اعتماد إجراءات واضحة وميسرة في القسم بخصوص تسجيل المقررات الدراسية والحذف واإلضافة ،وتسجيل
الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه.
 . 4.1.3التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في كل ما يتعلق بعمليات التحويل والتأجيل والحرمان واالنقطاع وطي القيد
وإعادته.
 . 4.1.4التنسيق مع اإلدارة العامة للمنح في كل ما يتعلق بقبول الطالب الدوليين في برامج ا لدراسات العليا ،حسب
األنظمة النافذة واإلجراءات المتبعة.
 . 4.1.5تنسيق جدول االختبارات في القسم بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا ،مع مراعاة ما يلي:
 . 4.1.5.1اعتماد جدول توزيع الطالب على القاعات حسب الخطة الدراسية بالقسم.
 . 4.1.5.2نشر التعليمات الخاصة باالختبارات بكل الوسائل المتاحة.
 . 4.1.5.3تهيئة القاعات بكل ما يلزم لسير العملية االختبارية للطالب بالشكل األمثل.
 . 4.1.5.4ضمان عدم وجود اختبار للطالب في نفس الوقت.
 . 4.1.5.5العمل على عدم وجود اختبارين للطالب في نفس اليوم.
 . 4.1.5.6اعتماد جدول توزيع أعضاء هيئة التدريس على القاعات ،مع ضمان تحقيق العدالة والموضوعية.
 . 4.1.5.7اعت ماد إجراءات واضحة وميسرة لتنظيم عملية االختبارات في القسم؛ من حضور الطالب قبل وقت إلى قاعة
االختبار ،وتوزيع األسئلة على القاعات ،وتعبئة كشوفات الحضور والغياب ،وبدء خروج الطالب من قاعة االختبار،
واستالم وتسليم كراسات اإلجابة.
 . 4.1.5.8تطبيق األنظمة والقوان ين المتبعة حسب الحالة :محضر غش ،إحداث شغب أو إثارة فوضى في القاعة خالل
االختبار.
 . 4.1.5.9اعتماد إجراءات واضحة وميسرة لتشكيل لجان المناقشة للرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه ،وآليات
منح الدرجات من كل عضو مناقش ،ورفع التقرير المطلوب لمنح الدرجة العلمية ،في المواعيد المعتمدة من عمادة
الدراسات العليا ،للمجالس العلمية المختصة.
 . 4.1.6تنسيق جداول االختبارات البديلة للطالب ،حسب األنظمة والقوانين المتبعة ،ومراعاة كل ما ورد في الفقرة (
). 4،1،4
 . 4.1.7العمل على كل ما يلزم لضمان سير عملية االختبارات بالشكل األمثل ،وإيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب.
 . 4.1.8اعتماد تقارير سير االختبارات ،واتخاذ ما يلزم لمعالجتها ،واقتراح التوصيات المناسبة للمستقبل.
 . 4.1.9تنفيذ آليات تظلم الطالب لنتائج االختبارات ،ومعالجة كل الحاالت التي ترد إلى اللجنة ،وفق اللوائح
واألنظمة المتبعة.
 . 4.1.10تطوير شروط القبول للدراسات العليا ومعاييرها ،والعمل على تحسينها باستمرار.
 . 4.1.11تحديث برامج الدراسات العليا القائمة من خالل مراجعتها ،وتقييمها ،وضمان تحسينها باستمرار.
 . 4.1.12استحداث برامج جديدة للدراسات العليا ،بناء على احتياجات سوق العمل ،وحاجة التنمية االقتصادية
واالجتماعية لها في المملكة ،وفق رؤية المملكة  ، 2030وخطة الجامعة االستراتيجية.
 . 4.2تنسيق العمل بين جميع العاملين في مجال البحث العلمي لضمان تنفيذها بالشكل األمثل ،والتركيز على ما يلي:
 . 4.2.1التنسيق مع عمادة البحث العلمي ،ومراكز البحوث والدراسات في الجامعة بكل ما يتعلق بإجراءات البحوث
وتقديم الدعم المناسب لها ،وفق األنظمة المتبعة.
 . 4.2.2تحفيز أعضاء هيئة التدريس على تقديم المقترحات البحثية للجهات الداعمة.
 . 4.2.3دراسة المقترحات البحثية المقدمة من أعضاء هيئة ال تدريس إلى عمادة البحث العلمي ،وضمان مالءمتها
لالهتمامات البحثية التي يعمل القسم على تحقيقها.
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دليل قسم األحياء
اسم اللجنة

مهام اللجنة

 -4لجنة
الدراسات العليا
والبحث العلمي

 . 4.2.4دراسة المقترحات البحثية لطالب الدراسات العليا ،وضمان مطابقتها للمنهجيات البحثية ،ومالءمتها لالهتمامات البحثية التي
يعمل القسم على تحقيقها ،وتخدم الجامعة والمجتمع.
 . 4.2.5تطوير المعامل البحثية في القسم ،واستثمارها بالشكل األنسب في كل ما يتعلق بالعمليات البحثية.
 . 4.2.6تقديم كل ما يلزم لمساعدة المعيدين في االبتعاث إلى الجامعات ذات السمعة األكاديمية المتميزة ،والتي تحتل مراكز متقدمة
في التصنيف الدولي للجامعات.
 . 4.2.7تقديم كل ما يلزم لمساعدة المعيدين المبتعثين ،واقتراح الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض دراستهم وبحوثهم.
 . 4.2.8تحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي لبحوثهم في الدوريات العلمية المصنفة عالميا.
 . 4.2.9تقييم كل العمليات الخاصة بالبحث العلمي ،والنشر العلمي ،وتقديم المقترحات المناسبة ،والعمل على تحسينها باستمرار.
 . 4.3دراسة كل ما يتم إحا لته من رئيس القسم إلى اللجنة ،والرفع بالمقترحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة في حدود الصالحيات
الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.

يكون أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،رئيسا لهذه اللجنة ،لديه خبرة في مجال الخدمات
التعليمية ،وتكون مهام هذه اللجنة ،تنسيق العمل بين جميع العاملين في مجال الخدمات التعليمية
لضمان تنفيذها بالشكل األمثل ،والتركيز على ما يلي:

 -5لجنة
الخدمات
التعليمية

 . 5.1التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في القسم لتحديد المواصفات الفنية لألجهزة التعليمية والبحثية والمستلزمات
للمورد األنسب.
والوسائل ،واعتماد المعايير المناسبة
ِ
 . 5.2دراسة طلبات الشراء ا الواردة من أعضاء هيئة التدريس في القسم ،وتقديم التوصيات المناسبة لصاحب الصالحية
في اتخاذ القرار المناسب للشراء ،أو إحالته إلى الجهات ذات االختصاص ،التباع ما يلزم بخصوص توريدها ،بالسعر
المناسب وفي الوقت المحدد ،لكل ما يلي:
 . 5.2.3الوسائل التعليمية.
 . 5.2.2المستلزمات التعليمية.
 . 5.2.1األجهزة المعملية التعليمية والبحثية.
 . 5.3التنسيق بين احتياجات أعضاء هيئة التدريس بالقسم ،من األجهزة والمستلزمات والوسائل ،وبيان عددها أو كميتها،
ونوعيتها ،لتنظيم حجم الطلب منها ،وتوريده ،لالستفادة من مزايا الخصم النقدي والدعم الفني وغيرها من المزايا
الموردين.
المقدمة من ِ
 . 5.4التنسيق مع لجنة الخدمات التعليمية في األقسام األخرى بالكلية ،لالستفادة من األجهزة والمستلزمات والوسائل
الموجودة ،لضمان االستثمار األمثل لها وتقليل مستويات الهدر فيها.
 . 5.5تقييم الخدمات المقدمة في المعامل التعليمية والبحثية ،وقياس مالءمتها لمتطلبات الخطط الدراسية لألقسام ،في
مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ،ومتطلبات البحث العلمي ،وإرسال نتائج التقييم إلى لجنة التطوير والجودة
لالستفادة منها في أعمالها.
 . 5.6إدارة المخاطر التعليمية ،والعمل على وضع خطة استراتيجية على مستوى القسم لمواجهة جميع األخطار المحتملة
في العملية التعليمية :قبل وأثناء حدوثها ،واإلجراءات التي تكفل عدم وقوعها ،أو التنبيه والتحذير قبل ذلك.
 . 5.7ضمان وجود متطلبات السالمة في جميع المعامل والمختبرات ،والتأكد من وجود وسائل السالمة باستمرار ،واتباع
إجراءات الوقاية من المخاطر ،وتنفيذ إجراءات السالمة الفورية عند حدوث أي خطر.
 . 5.8التأكد من أن جميع اإلجراءات مكتوبة في نماذج موحدة على مستوى القسم ،في كل العمليات التحليلية في المخابر،
وفي جميع الطرق التعليمية والبحثية والتجريبية في المعامل ،والتركيز على اآلتي:
 . 5.9اسم التحليل أو الطريقة.
 . 5.9.1موقع ورقم المعمل الذي سيتم فيه إجراء الطريقة أو المختبر الذي سيتم فيه إجراء التحليل.
 . 5.9.2األجهزة المستخدمة في الطريقة أو المواد المستخدمة في التحليل.
 . 5.9.3بيان نوعية المواد المستخدمة في الطريقة أو التحليل ،وبيان المخاطر الناتجة عند استخدامها.
 . 5.9.4وصف دقيق للتحليل أو الطريقة ،وبيان المخاطر المحتملة والنتائج المتوقعة.
 . 5.9.5اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة.
 . 5.9.6طريقة تصريف المواد الكيميائية المستخدمة في التحليل والناتجة عنه ،وكيفية التخلص منها.
 . 5.10دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم إلى اللجنة ،والرفع بالمقترحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة
في حدود الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.
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دليل قسم األحياء
اسم اللجنة

مهام اللجنة
يكون مسؤول وحدة الجودة بالقسم رئيسا لهذه اللجنة ،وإذا تعذر ذلك فأحد أعضاء هيئة التدريس
ومن في حكمهم لديه خبرة في مجال التطوير والجودة ،وتكون مهام هذه اللجنة ،تنسيق العمل
بين جميع العاملين في مجال التطوير والجودة لضمان تنفيذهما واستمرارهما بالشكل األمثل،
من خالل مراعاة ما يلي:

 -6لجنة التطوير
و الجودة

 . 6.1نشر ثقافة الجودة ،والتعريف بها ،وتعزيز السلوك الفردي والجماعي والتنظيمي على ممارستها باستمرار ،من
الوسائل ا لمتاحة من :دورات تدريبية ،وورش عمل ،وندوات ،وسلوكيات القدوة المعرفية والقيادية
خالل كل
واإلدارية ،للطالب والفنيين واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس.
 . 6.2التعرف على متطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي األكاديمي ،وتعريف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
وجميع العاملين في القسم ،والطالب فيه ،من أجل العمل بموجبها وضمان تنفيذها.
 . 6.3متابعة كل جديد عن التطوير والجودة ،وما يصدر عن الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،ووكالة الجامعة
للتطوير والجودة وعمادة التطوير والجودة ،وتعميمه على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،وجميع العاملين
في القسم ،لتحسين األداء وزيادة اإلنتاجية.
 . 6.4تنفيذ كل ما يلزم لتحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية والخدمية والمجتمعية في القسم ،والتركيز
على اآلتي:
 . 6.4.1التنسيق مع عمادة التطوير والجودة في كل ما يتعلق بالتطوير والجودة.
 . 6.4.2إعداد الخطة االستراتيجية للقسم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذها.
 . 6.4.3إعداد تقرير الدراسة الذاتية لبرامج القسم وتحديثه باستمرار.
 . 6.4.4استالم وتنظيم ملف المقرر الدراسي في كل برامج القسم بنهاية كل فصل دراسي.
 . 6.4.5إعداد تقرير البرنامج بنهاية كل فصل دراسي.
 . 6.4.6عمل المقارنات المرجعية المطلوبة ،للبرامج ،والمقررات الدراسية.
 . 6.4.7توثيق األدلة والبراهين على الجودة في األداء.
 . 6.4.8تحليل نتائج استبانات استطالع الرأي لقياس رضا المنسوبين للجامعة والمستفيدين بشكل دقيق وموضوعي.
 . 6.4.9قياس مؤشرات األداء.
 . 6.4.10تحقيق جميع متطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي األكاديمي.
 . 6.5إعداد خطة تنفيذية العتماد جميع البرامج األكاديمية في القسم.
 . 6.6إعداد خطة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والفنيين في القسم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان
تنفيذها.
 . 6.7اإلشراف على تنفيذ برامج استقبال وتهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد.
 . 6.8إعداد خطة لتحفيز التميز واإلبداع في أداء أعضاء هيئة التدريس ،وترشيح المتميزين منهم لجوائز التميز في القسم
والكلية والجامعة والمجتمع.
 . 6.9تقييم جميع عمليات الجودة من خالل دراسة وتحليل ما يلي:
 . 6.9.1التقييم الذاتي في جميع البرامج.
 . 6.9.2تقارير تقييم المقرر الدراسي (ملف المقرر).
 . 6.9.3نتائج قياس مؤشرات األداء.
 . 6.10دراسة كل ما يتم إحالته من رئيس القسم إلى اللجنة ،والرفع بالمقترحات المناسبة أو اتخاذ القرارات المناسبة في
حدود الصالحيات الممنوحة أو المفوضة من صاحب الصالحية بشكل مكتوب.
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دليل قسم األحياء
بيانات منسوبي قسم األحياء -شطر الطالب
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  -السعوديين
م

الدرجة

التخصص العام

1

ا.د.محمد علي مانع القحطانى

أستاذ

علم الحيوان

2
3
4
5
6
7

ا.د.علي عبدهللا محمد الشاطي
ا.د.سعد محمد عائض دعجم
ا.د.محمد يحي مسعود الفيفي
ا.د.حامد علي حمد آل غرامه
ا.د.محمد علي أحمد الشهري
ا.د.حسين مانع أحمد الوادعي
ا.د.سعد عبدالرحمن محمد
العمري
ا.د.سليمان عبدهللا أحمد آل رمان
د.علي صالح عايض الشهري
د.خالد مشبب ضيف هللا آل صياد
د.خالد عبدالعزيز أحمد الزيلعي
د.عبيد محمد مبارك البليم
د.هاشم خضران عبدهللا
الزهراني
ا.عثمان بلغيث محمد الغبيشي
ا.محمد عبيد سالم الشهراني
ا.عبدالخالق محمد موسى الفيفي
ا.محمد يحيى محمد عسيري
ا.علي جميل الشهري

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم النبات

التخصص الدقيق
فسيولوجيا الحيوان البيئية
والتلوث
بيئة وسموم الفقاريات
مناعة الطفيليات
بيولوجية التكوين
علم الحشرات والمكافحة حيوية
علم األنسجة
تصنيف نباتات زهرية وطبية

https://mysite.kku.edu.sa/site/aaalshati/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/saaddajem/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/alfaifi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/halgramh/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/mshehri/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/hmalwadai/home

أستاذ

األحياء الدقيقة

بيئة ميكروبية

https://mysite.kku.edu.sa/site/saralomari/home

أستاذ
ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مساعد
ا .مساعد

األحياء الدقيقة
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان

بيئة ميكروبية
دراسات طبية حيوية  -مناعة
علم وظائف أعضاء حيوان
علم وظائف أعضاء حيوان
وراثة جزيئية

https://mysite.kku.edu.sa/site/salrumman/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/aalshehri/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/alsyaad/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/kazailaie/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/ommobarak/home

ا .مساعد

األحياء الدقيقة

بيئة ميكروبية

https://mysite.kku.edu.sa/site/h.alzahrany/home

محاضر
محاضر
محاضر
معيد
معيد

علم النبات
علم النبات
األحياء الدقيقة
علم النبات
األحياء الدقيقة

فسيولوجيا النبات
البيولوجيا الجزيئيه
بكتيريا
فسيولوجيا النبات
فطريات

ا.د.محمد هاشم محمد احمد
د .عطاهللا فرج عطاهللا القط
د .فهمي جاد جاد السعيد
د.كامل احمد جبر صالح
د.كريم سعيد مرسي سيد

أستاذ
ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مشارك

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اإلسم

رابط موقعي علي شبكة الجامعة

https://mysite.kku.edu.sa/site/mueaalqahtani/home

https://mysite.kku.edu.sa/site/ualgopishi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/maasalim/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/amfaifey/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/mynmaa/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/aashehry/home

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  -المتعاقدين
20
21
22
23
24

األحياء الدقيقة
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان

فطريات وأمراض نبات
خلية وانسجة ووراثة
فسيولوجي حيوان
البيولوجيا الجزيئية
الطفيليات و الالفقاريات

جامعة الملك خالد – كلية العلوم – قسم األحياء

https://mysite.kku.edu.sa/site/mhashem/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/elkottaf/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/felsaid/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/kasaleh/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/kasayed/home
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بيئة حشرية جزيئية
فسيولوجي حيوان
باثولوجي
علم البيئة النباتية
العالقات المائية في النبات
علوم بيئية
تصنيف وبيولوجيا جزيئيه
فسيولوجيا النبات
مناعة
تشريح مقارن وأجنة
زراعة األنسجة
خلية وأنسجة ووراثة
علم الحشرات
ميكروبيولوجيا وخصوبة التربة
بيئة نباتية
األحياء الدقيقة
بيولوجيا المناعة والطفيليات
فسيولوجى حيوان
وراثة و تصنيف جزيئي
البيئة النباتية والتصنيف
الزهري

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

د.مقبل أحمد عبدهللا النويري
د.أحمد عزت شافع
د .رمضان طه محمد طه
د .ابراهيم محمد عيد محمد
د .احمد عبد هللا حسين عبد هللا
د .سامي محمد احمد محمد
د .محمود فوزي محمود مصطفى
د.زهير بن سعد برهومي
د.عصام حسن ابراهيم حسن
د.أحمد عبدالعزيز المنسي
د.سراج الدين إبراهيم البحيري
د.آمين عبد هللا الدعيس
د.خالد علي خان
د.خالد احمد ابراهيم عبيد
د.أحمد محمود عباس
د.ياسر صبري محمد مصطفى
ا.محمد حماده السيد عطوة
ا.هيثم إبراهيم احمد المكاوي
ا.جمال عوض عمر الشابوري

ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مشارك
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
محاضر
محاضر
محاضر

علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم النبات
علم النبات
علم النبات
علم النبات
علم النبات
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم النبات
علم النبات
األحياء الدقيقة
علم الحيوان
علم الحيوان
علم النبات

44

ا.محمد تركي عبدالسميع احمد

محاضر

علم النبات

45

ا.يحيى عايض يحيى عسيري
ا .حامد بن مسعود مسفر ال
مهدي
ا.خالد غازي السهلي
ا.عبد اإلله أحمد عبد هللا فهاد

فني مختبر

األحياء
األحياء

األحياء
األحياء

فني مختبر
فني مختبر

األحياء
األحياء

األحياء
األحياء

https://mysite.kku.edu.sa/site/Mel-neweri/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/aabdelrahman/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/rtaha/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/eeid/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/ahabdllah/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/smabdullah/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/mfmostfa/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/zbarhoumi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/ehibrahem/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/aelmansi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/serag/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/aaldoaiss/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/kkhan/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/Kobayd/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/ahhassan/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/ysmosutafa/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/mhamada/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/h.almekkawy/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/jelshaboury/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/mtahmed/home

فنيي المختبرات
46
47
48

فني مختبر
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https://mysite.kku.edu.sa/site/yaasiri/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/halmahdi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/Kalsehly/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/abahmohammed/home
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دليل قسم األحياء
بيانات منسوبي قسم األحياء -شطر الطالبات
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  -السعوديات
م
1
2
3

اإلسم
د.رحمة ناصر سفر جريس
د.عبير سعيد عوض االحمري
د.هبة وهيب سعيد الحامدي

الدرجة
ا .مساعد
أ .مساعد
أ .مساعد

التخصص العام
علم النبات
علم الحيوان
علم الحيوان

4

د.هدى احمد جمعان الغامدي

أ .مساعد

األحياء الدقيقة

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ا.وضحى سعد سعيد ال مهمل
ا.منال حامد مسفر الوادعي
ا.فاطمة عبدهللا محمد ال الذيب
ا.نجود محمد ال ابراهيم القحطاني
ا.زهرة عبدهللا سعيد العمري
ا.ايمان عبدالرحمن عبدهللا حموض
ا.منال عبدهللا منصور الشقحاء
ا.منيرة صالح مشبب القحطاني
ا.منار ظافرعلي السنيدي
ا.نورة يحي عبدهللا حمدي
ا.وفاء محمد سعيد العضاضي
ا.عبير مرزن مبارك ال عندل
ا.نوف جميل عوض الثعلي
ا.نورة عبدهللا مشبب ال يحيي
ا.فايزة عامر علي التيهاني
ا.تهاني محمد عبدهللا الشهراني
ا.نوف سعيد موسى الشهراني
ا.فاطمة عوض سعيد القحطاني
ا.عنبرة راجح الزبيدي

محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
معيد
معيد
معيد
معيد

علم الحيوان
علم النبات
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم النبات
األحياء الدقيقة
علم النبات
علم الحيوان
علم النبات
علم النبات
علم الحيوان
علم النبات
األحياء الدقيقة
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان

التخصص الدقيق
التنوع النباتي والتصنيف
فسيولوجيا حيوان
بيولوجيا الخليه السرطانيه
مايكووبولوجيا الغذاء والتقنية
الحيوية
وراثة
وراثة نبات
حشرات
وراثة خلوية
طفيليات
الوراثة والخلية واالنسجة
بيئة نباتيه
بكتيريا طبية
نبات-بيولوجيا جزئية
تقنية حيوية (وراثة)
بيولوجيا جزيئية نبات
تنوع حيوي نباتي
أجنة
فسيولوجيا النبات
احياء دقيقة فطريات
طفيليات
أجنة
حشرات
احياء دقيقة وتقنية حيوية
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رابط موقعي علي شبكة الجامعة
https://mysite.kku.edu.sa/site/rngerse/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/alahmry/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/halhamdi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/Hudaghamdi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/wsalmhml/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/mhalwaday/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/faltheb/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/Nal-qahtane/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/zaalamri/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/Eahamoudh/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/malshgha/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/msalqhtany/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/mnar/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/nyhamdi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/waledadi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/amrazn/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/noiali/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/nmushbbab/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/ftehany/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/tabdulllah/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/nshhrani/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/foalqhtany/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/aalzubaidi/home
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24
25
26

ا.فاطمة احمد موسى الزهراني
ا.غدي عبدالرحمن الشمراني
ا.صالحة صالح موسى العيسى

معيد
معيد
معيد

علم الحيوان
األحياء الدقيقة
علم الحيوان

وراثة خلوية وطبية
احياء دقيقة
مناعة

https://mysite.kku.edu.sa/site/faalzhrani/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/gahoufan/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/saleisi/home

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  -المتعاقدات
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

د.ساجدة صديقي حمد هللا
د.حباب ميرغني بابكر
د.أمال الحبيب العياري
د.منى حامد الجريدي
د.هالة علي ابراهيم
د.داليا عبدالمنعم
د.ايمان رزق البيلي
د.نجالء فتحي رياض
د.جيهان احمد محمد
د.بولبابة مصطفى لطيف
د.فاطمة محسن شلبي
د.ايمان الطاهر المولدي

ا .مشارك
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد
ا .مساعد

علم النبات
علم الحيوان
علم الحيوان
علم النبات
األحياء الدقيقة
األحياء الدقيقة
علم الحيوان
علم الحيوان
علم الحيوان
علم النبات
علم الحيوان
علم النبات

39
40
41
42
43

ا .فاطمه احمد محمد نعنوه
ا .نور سعيد ناصر المغيدي
ا .نوال عبدالعزيز عبدهللا الشهراني
ا .نوره حسين حمد بدان
ا .اثير مهدي ال سليمان

فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر

األحياء
األحياء
األحياء
األحياء
األحياء

وراثة خلوية نباتية
طفيليات ومناعة
بيئة وسلوك حيوان
وراثة جزيئية وخلوية
ميكروبيولوجي
ميكرو بيولوجي نبات
علم التشريح المقارن واألجنة
بيولوجي حشرات
مناعة وفسيولوجي
تصنيف وفسيولوجيا نبات
خلية وانسجة
العلوم البيولوجية
فنيات المختبرات
األحياء
األحياء
األحياء
األحياء
األحياء
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https://mysite.kku.edu.sa/site/sasdeky/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/Hbabakr/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/aayari/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/mjoridi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/habrahem/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/dalya/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/erbeely/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/nreyad/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/jothman/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/bmlatif/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/fshalabi/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/simen/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/fnaanoh/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/msalmogyde/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/nabdullah/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/nhossayn/home
https://mysite.kku.edu.sa/site/aalsulaiman/home
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أنشطة القسم
أوال تقرير عن عمل اللجنة الثقافية من ندوات علمية ودورات تدريبية:
رئيس اللجنة دكتور/عبيد البليم الدوسري

مقرر اللجنة دكتور /جمال عوض الشابوري

تمت الندوات العلمية والدورات التدريبية بالقسم من خالل اللجنة الثقافية ،حيث ضمت فاعليات اللجنة العديد
من المحاضرات العلمية والدورات التدريبية في الفترة  39-38الي  41-40هـ:
 أهدف البرنامج الثقافي بالقسم .1تداول المعلومات واالفكار البحثية الجديدة بين اعضاء هيئة التدريس ومن ثم تشجيع المشاركات البحثية.
 .2تدريب فني القسم علي كيفية التعامل مع االجهزة العلمية الموجوده بالقسم
 .3تنمية ونشر الوعي الثقافي بين الطالب .
 .4تشجيع الطلبة على إثراء معلوماتهم وتنمية حب االستطالع لديهم .
 .5تنمية مهارات الطلبة في التخصصات األكاديمية .
أوال المحاضرات العلمية والدورات التدريبية للعام الجامعي  1439/1438هـ
م

المحاضر

1

د .احمد المنسي

2

د .عصام حسن

المحاضرة
مؤشرات خلل وظائف القلب والرئة
واالبهر الظهري ألمهات الجرذان
ووالئدها

تدريب علي جهاز االليزا مزود
بالكمبيوتر

جامعة الملك خالد – كلية العلوم – قسم األحياء

المدرج

التاريخ

الموعد

3

االربعاء
2018/2/28

12-11

المعمل
المركزي

االربعاء
2018/3/7

12-11
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هل طهي وتجميد األسماك المصابة
بديدان النيماتودا يقي ضد تفاعالت
الحساسية أم ال

8

االربعاء
2018/3/14

النواقل الحيوية متناهية الصغر
دورة ومقدمه عن التحليل االحصائي
واستخدام برنامج ( ( SPSS

القاعة
التدريبية
الدور2

االربعاء
2018/3/21

3

د .كريم مرسي

4

د .كامل التميمي

5

د .ابراهيم عيد

6

د .جمال الشابوري

تدريب علي جهاز السوكسيلت
الستخالص المستخلصات النباتية

12-11

11-10
12-11

االربعاء
معمل الحشرات
2018/3/28

12-11

7

د .مقبل النويري

المحافظة علي النحل من أجل تربية
نحل مستدامة

3

االربعاء
2018/4/4

12-11

8

د .جمال الشابوري

تدريب علي جهاز المطياف الضوئي
spectrophotometer
والمجهر المزود بكاميرا

المعمل
المركزي

االربعاء
2018/4/11

12-11
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9

د .سراج الدين

تدريب عملي علي زراعة االنسجة

معمل زراعة
االنسجة

االربعاء
2018/4/18

12-11

1
0

د .عصام الدين
وراق

البيانات و طرق جمعها بين الدقة و
الصحة

القاعة
التدريبية
الدور2

االربعاء
2018/4/25

12-11

قائمة بالمحاضرات والدورات التدريبية التي أقامتها اللجنة الثقافية بالقسم في العام الدراسي -1439
1440
م

المحاضر

1

د .أحمد
المنسي

المحاضرة
التأثيرات المضادة لفرط كوليسترول
الدم للشعير ونخيل التمر على مبيض
فئران ويستار البيضاء وذريتهم

جامعة الملك خالد – كلية العلوم – قسم األحياء

المدرج
4

التاريخ
2018/11/14
م
1440/3/6هـ

الموعد
1-11
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2

د .إبراهيم
عيد

غابات المانجروف و دورها البيئي

4

3

د.عبد هللا
عطيه

فسيولوجيا االنبات عند النباتات الملحية

4

4

د .كامل
التميمي

الخلية السرطانية " المتقن األول" لفن
التحوير الخلوي

5

د .سراج
الدين

دورة عن زراعة األنسجة

6

د .أحمد عزت
شافع

دور الكيسبيبتن في الوظائف التناسلية
في إناث الحيوانات
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2018/11/21
1-11
م
1440/3/13هـ
2018/11/28
12-10
م
1440/3/20هـ

4

2018/12/5م
1440/3/27هـ

1-11

القاعة
التدريبية

2019/1/16م
1440/5/10هـ

12-10

القاعة
التدريبية

2019/1/23م
12-10
1440/5/17هـ
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7

د .مصطفي
طاهر

8

د .صادق
خالد

9

أ .نوف
الشهراني

دور الذهب في عالج السرطان،
واستخدامات أخرى

1
0

د .خالد خان

عسل النحل وأهميته

التصحر
تأثير الضوء المرئي علي يرقات
البعوضة الناقلة لحمى الضنك

القاعة
التدريبية

1440/5/24

12-10

القاعة
التدريبية

2019/2/6م
1440/6/1هـ

12-10

القاعة
التدريبية
القاعة
التدريبية

2019/2/13م
1440/6/8هـ
2019/2/20م
12-10
1440/6/15هـ
12-10

ثانيا الزيارات العلمية:
 -1زيارة طالب مدرسة رواد أبها الثانوية و المحالة لقسم علم االحياء
الزيارة يوم األحد الموافق  1440/3/24فى تمام الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة العاشرة وكانت فاعليات
الزيارة كما يلي:
 تعريف و تثقيف الطالب بما يخص األمن و السالمة في المعامل. -زيارة بعض المعامل للتعرف على بعض األجهزة و التجارب البسيطة

 -2زيارة السادة مشرفى المختبرات المدرسية بادارة التجهيزات المدرسية و تقنيات التعليم لقسم االحياء
جامعة الملك خالد – كلية العلوم – قسم األحياء
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و كانت الزيارة يوم األحد الموافق  1440/7/4فى تمام الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الحادية عشر و
كان البرنامج كالتالي:
 oتعريف و تثقيف الزوار بما يخص األمن و السالمة في المعامل.
 oزيارة بعض المعامل للتعرف على بعض األجهزة و التجارب البسيطة.

 -3زيارة طالب مدرسة متوسطة المناهل بأبها لقسم االحياء
وكانت الزيارة يوم االحد الموافق 1439/03/ 12من الساعة العاشرة صباحا ً و كان البرنامج كالتالي:
 الترحيب بالضيوف في قاعة مجلس الكلية زيارة سعادة عميد الكلية زيارة سعادة رئيس القسم زيارة بعض مرافق الكلية زيارة قسم األحياء كما يلي: oزيارة مكتب التسجيل للتعرف علي آلية التسجيل
 oزيارة بيت الحيوان
 oالتعرف و تثقيف الطالب بما يخص األمن و السالمة في المعامل
 oزيارة بعض المعامل للتعرف على بعض األجهزة و التجارب البسيطة
 oوجبة الغذاء في مطعم الجامعة
 oتكريم و توديع الوفد الزائر و توزيع بعض الهدايا التذكارية
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إحصاءات

إحصائية عدد طالب السنة األولى والمنتظمون والخريجون في الخمسة سنوات
األخيرة بقسم االحياء
متوسط عدد طالب السنة االولى للسنوات الخمسة االخيرة
300
250

150
100
50
0
40/41

38/39

39/40

36/37

37/38

سنة الدراسة

متوسط إجمالي عدد طالب القسم في الخمسة سنوات األخيرة
36/37
6% 37/38
15%

40/41
35%

38/39
22%
39/40
22%

40/41

39/40

38/39

37/38
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36/37

عدد الطالب

200
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متوسط عدد الطالب الخريجين في السنوات الخمسة االخ يرة
100
80

40

عدد الطالب

60

20
0
40/41

38/39

39/40

37/38

36/37

سنة التخريج

متوسط العدد الكلي للطالب (مستجدون  ،منتظمون  ،خريجون)
2500
2000

1000
500
0
40/41

39/40

38/39

سنة الدراسية
خريجون

منتظمون

37/38

مستجدون
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36/37

عدد الطالب

1500
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إجمالي عدد طالب الماجستير
العام الدراسي

الماجستير

الفصل الدراسي

ذكور
9
4
5
5
3
2
2
1
1
1

الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل األول
الفصل الثاني

1436
1437
1438
1439
1441

اإلجمالي

إناث
22
16
17
8
10
8
6
6
10
9

31
20
22
13
13
10
8
7
11
10

إجمالي عدد طالب الماجستير بقسم األحياء
35
30

20
15
10
5
0

فصل 2

فصل 1

فصل 2

فصل 1

فصل 2

فصل 1

فصل 2

فصل 1
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فصل 2

العام األكاديمي

فصل 1

1441

1439

1438

1437

1436

إجمالي عدد الطالب

25
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إحصائية بأعداد طالب الماجستير الخريجين
العام الدراسي

الماجستير

الفصل الدراسي

ذكور
0
2
0
0
2
1
1
1
0
0
0
2

الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل األول
الفصل الثاني

37 / 36
38 / 37
39 / 38
40 / 39
41 / 40
42 / 41

اإلجمالي

إناث
1
4
3
6
2
2
4
1
1
0
1
8

1
6
3
6
4
3
5
2
1
0
1
10

إجمالي عدد طالب الماجستير الخريجين بقسم األحياء

فصل 2

فصل 1

فصل 2

فصل 1

فصل 2

فصل 1

فصل 2

فصل 1

فصل 2

فصل 1

فصل 2

فصل 1

1436/1437 1437/1438 1438/1439 1439/1440 1440/1441 1441/1442

العام األكاديمي
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إجمالي عدد الطالب الخريجين

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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احصائية تسجيل و تخرج طالبات القسم في الخمس سنوات االخيرة

-1رسم بياني لمتوسط العدد االجمالى للطلبة (الخريجات ,منتظمات ,مستجدات) في السنوات الخمس األخيرة
في القسم

 -2رسم بياني  2للعدد الطلبة المقبولين (المستجدات) في السنة األولى خالل الخمس سنوات االخيره

جامعة الملك خالد – كلية العلوم – قسم األحياء
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 -3رسم بياني  3للعدد الطلبة المتخرجين (خريجات) في السنوات الخمس األخيرة

جامعة الملك خالد – كلية العلوم – قسم األحياء
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 -5رسم بياني :لعدد للطلبة (الخريجات ,منتظمات ,مستجدات) في السنوات الخمس األخيرة في القسم
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البحث العلمي والنشر لألعضاء
احصائيات عدد االبحاث العلمية المنشورة بقسم االحياء
م

السنة المؤشر

عدد االبحاث المنشورة بالقسم

1

االبحاث المنشور في قاعدة بيانات  ISIللعام الجامعي 2017

71

2

االبحاث المنشور في قاعدة بيانات  ISIللعام الجامعي 2018

155

3

االبحاث المنشور في قاعدة بيانات  ISIللعام الجامعي 2019

274

4

االبحاث المنشور في قاعدة بيانات  ISIللعام الجامعي 2020

327
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النهاية
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