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 الكلية   عميد 
 

 الرحيم بسم اهلل الرمحن 

العاملني   ه آله وصحبعلى  و   ،نبينا حممد  وصلى هللا وسلم على  ،احلمد هللا رب 
 :وبعد أمجعني،

التقرير السنوي  يسرين   لكلية العلوم واآلداب برفحاء والذي من أن أقدم لكم 
الله يتعرف القارئ الكرمي على جممل اجلهود والنشاطات املتنوعة اليت أقيمت خ

هـ وكذلك يتم التعرف على اللجان 1441-1440العام اجلامعي  يف الكلية يف  
 والوحدات داخل الكلية، والربامج األكادميية يف األقسام العلمية.  

العلوم واآلداب     اإلدارية  برفحاء  فكلية  املتميزة و كوادرها  تتبوأ خبططها احلديثة وبراجمها  أن  عازمة إبذن هللا 
  ، مشرفاً، ومن هذا املبدأ فإهنا هتدف إىل االرتقاء ابملستوى الفكري والعلمي لطالهبا وطالباهتاوالعلمية موقعاً رايدايً  

األكادميي االعتماد  ملعايري  وفقاً  املختلفة  براجمها  تقدمي  والعاملية، كما   ، مع حرصها على  احمللية  اجلودة  وضمان 
تقدالكلية  حترص   املنطقة وامي على  تدريسية من شأهنا خدمة  برامج  السعودي، حبيث تكون    اجملتمع  حتياجات 

خمرجاهتا متماشية مع تلك االحتياجات، كما أهنا آخذة ابحلسبان أمهية اخلدمات اجملتمعية فقدمت العديد من 
 الربامج واألنشطة املتنوعة اليت تسهم يف تثقيف وتوعية ورقي اجملتمع. 

ئه الكرام على جهودهم معنا، ومسامهاهتم الفعالة يف  اجلامعة، ووكال   مديرتقدم ابلشكر اجلزيل ملعايل  ويف اخلتام ن
إجناح براجمنا، كما أتقدم ابلشكر لزمالئي منسويب الكلية من أعضاء هيئة تدريس وإداريني وطلبة على جهودهم  
ابلعملية  أحاطت  اليت  والظروف  اليت صاحبت جائحة كوروان،  األوضاع  برزت يف ظل  اليت  والكبرية  الواضحة 

 التحول السريع واملتقن للتعليم عن بعد مبا يكفل سري العملية التعليمية ابجلودة والدقة املطلوبة.  التعليمية، و 
                                                                                                  

                  بن جضعان العنـزي   عطا هللاالدكتور/                                       
 رفحاء  –عميد كلية العلوم واآلداب                                      
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 ملخص التقرير  
قرير أهّم إنجازات   ح هذا التَّ    هـــ 1441/ 1440  يل العام األكاديمالخ  الكليةيوّضِّ

ا
ة،  الكلية  أنشطة    شامال دريسيَّ ة،    التَّ والبحثيَّ

ة    .واإلداريَّ

هجري باستكمال توصيف البرامج وتوصيف املقررات.   ١٤٤١  -١٤٤٠لقد شرعت كافة االقسام بالكلية خالل العام   

 . الرياضيات ي للتقويم واالعتماد األكاديمي لبرنامجنتماد البرامجي من قبل املركز الوطوتم التقدم بطلب االع

 
 

 نبذة عن الكلية  

 نشأة الكلية 
لتكون منارة من منارات العلم هـ    1430تم افتتاح كلية العلوم واآلداب في محافظة رفحاء في العشرين من رجب لعام  

الشمالية   الحدود  بمنطقة  الحدود واملعرفة وخدمة املجتمع  العالي بجامعة  التعليم  في صرح  لبنة أخرى  ولتصبح 

ضمن تطلعات خادم الحرمين الشريفين امللك عبد هللا بن عبد العزيز رحمه هللا بنشر التعليم واالستثمار  الشمالية  

 في مدن اململكة ومحافظاتها. وتتط
ا
كلية   لعفيه للنهوض بالوطن، وجعله في مصاف األمم املتقدمة، وجعل العلم متاحا

الكافية  املهارات  وإكسابهم  للطلبة  الجامعي  التعليم  مستوى  ورفع  رائدة،  تعليمية  بيئة  خلق  إلى  واآلداب  العلوم 

 للمنافسة في سوق العمل وخدمة املجتمع.  

وتعمل كلية العلوم واآلداب برفحاء كجزء من املنظومة التعليمية لجامعة الحدود الشمالية على تحقيق   

سية للجامعة من خالل تحقيق التطوير الشامل في العملية التعليمية، وتعزيز دور الكلية في تحسين األهداف األسا

مخرجاتها في ضوء املعايير العلمية الحديثة، واألساليب التقنية الفعالة، للوصول إلى أرقى معايير الجودة في التعليم 

البشرية واإلدارية والتقني الكلية طاقاتها  بالكلية، وتحقيق أهدافها  العالي لذا سخرت  التعليمية  العملية  ة لخدمة 

املرجوة، وفق أسس علمية ومنهجية أخذة في اإلعتبار املعايير املهنية واألخالقية والعلمية حيث ترتكز في منهجها على 

 التوجهات اإلستراتيجية للجامعة. 
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 هي: البكالوريوس و تمنح درجة علمية أقسام  6وتحوي الكلية اآلن بين جنباتها 

           
 تشتمل على ثمانية برامج وهي:وهذه األقسام 

 

كبيرا في أعداد الطلبة والطالبات امللتحقين بها وقد بلغ عدد الطلبة املقيدين تطورا  منذ إنشائها  شهدت الكلية  قد  و  

كما    .  (  381ومن الطالبات )(  94)من الطالب    جينيفيما بلغ عدد الخر   طالب وطالبة.1083من  ما يقرب  هذا العام  بالكلية  

من   مجموعة  الكلية  هيئة  تضم  عددهم  تدريس  الأعضاء  بلغ  والنساء  الرجال  من  واملعيدين     136واملحاضرين 
ا
  عضوا

من املوظفين واملوظفات، والجميع    13، وعدد    والفنيات  من الفنيين  7عدد    إلى، باإلضافة  بالتخصصات العلمية املختلفة  

 يساهم في خدمة العملية التعليمية في الكلية.

الكيمياء الرياضيات األحياء

اللغات 
والترجمة

التربية
االقتصاد 
المنزلي

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 
وآدابها

األحياء 
الدقيقة

التغذية وعلوم 
األطعمة 

الكيمياء

تعليم الطفولة 
المبكرة

دراسات 
الطفولة 

ةالتربية الخاص
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   رؤية ورسالة الكلية 

 

 يتضمن هذا الجزء رؤية ورسالة واهداف و قيم الكلية و يمكن ربطها برؤية ورسالة الجامعة 

 الرؤية 

 ومواكبة تطورات العصر. الجامعي والتعلم التعليم فيتحقيق الجودة والتميز 

 الرسالة 

إعداد كوادر ذات كفاءة عالية في تخصصات العلوم واآلداب تفي بمتطلبات سوق العمل، وتسهم في تطوير البحث العلمي 

 وخدمة املجتمع من خالل توفير برامج أكاديمية متميزة ومعتمدة.

 

 الكلية   أهداف

 تطوير عملية التعليم والتعلم. .1

 العلمي.تطوير البحث   .2

 تطوير الخدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع. .3

 تطوير املرافق والتجهيزات بالكلية. .4

 تطوير مصادر التعلم. .5
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 2025-2020مصفوفة اتساق الرؤية مع رؤية الجامعة  
 2025-2020رؤية الجامعة  رؤية الكلية 

  ذات  أكاديمية  برامج جامعة متميزة 

 كفاءات 

 واالبتكار  البحث، 

    تحقيق الجودة   

   X التميز في التعليم والتعلم 

 X X  مواكبة تطورات العصر 

 2025-2020 لجامعةمع رسالة ا اتساق الرسالةصفوفة م

 2025-2020رسالة الجامعة  رسالة الكلية 

األهداف املحلية   خدمة

 للمنطقة

  التميز  تحقيق

 التعليمي

  برامج  تقديم

 مبتكرة   تعليمية

  X X ذات كفاءة عالية تفي بمتطلبات سوق العمل   كوادر   

 X   تطوير البحث العلمي 

  X  خدمة املجتمع 

 X   برامج أكاديمية متميزة ومعتمدة

 2025-2020 الخطة االستراتيجية للجامعة بأهداف خطة اتساق أهداف الصفوفة م

 2025- 2020االستراتيجية للجامعة أهداف الخطة  الكلية  هدافأ

 رمز الهدف  االستراتيجية رقم   التوجه رقم  

، 2.1.1، 1.1.1 3.1، 1.1 1 تطوير عملية التعليم والتعلم.

1.3.1 ، 

 1 تطوير البحث العلمي. 

 

2 

 

4 

4.1 
 

1.2 

2.2 

4.2 

1.4.1 ،2.4.1 ،

3.4.1 ،4.4.1 

1.1.2 

 1.2.2 ،2.2.2 

4.2.2 

 2 الخدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع.   تطوير

 3 

1.2 

1.3 
 

2.3 

3.1.2 

 1.1.3 ،2.1.3  ،

3.1.3 ،4.1.3 

 1.2.3 

افق والتجهيزات بالكلية.  3.4 4 تطوير املر

6.4 

3.3.4 

1.6.4 ،2.6.4 

  1.1 1 تطوير مصادر التعلم.

4.1 

1.1.1 ،2.1.1 

2.4.1 
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 الهيكل التنظيمى للكلية 
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 الكلية مجلس  

 نبذة عن المجلس: 

خاص بها، والذي بدوره يرسم خطط    س تنص األنظمة الجامعية على تشكيل املجالس في الكليات، حيث يكون لكل كلية مجل

تعرض الحاالت املرفوعة   في دود صالحياته النظامية، وعلى مجلس الكليةاللوائح القواعد و الكلية، وبرامجها، وأنظمتها وفق 

ت الطالبية التي تكون الصالحية فيها ملجلس الكلية، إذ هو أعلى جهة أكاديمية   له من مجالس األقسام، واللجان، والحاال 

 وإدارية في الكلية.

 أمانة المجلس: 

في نظامية عرضها ومدى    تتولى التجهيز الفني واالداري ملجلس الكلية واليها تقدم املواضيع التي تعرض على املجلس وتنظر

 استكمال مسوغاتها، كما تقوم بتحريرها قبل رفعها إلى الجامعة.

 مجلس: ال أعضاء 

 . عميد الكلية رئيسا  ▪

 للمجلس. ▪
ا
 وأمينا

ا
 وكيل الكلية عضوا

▪  
ا
 .وكيل الكلية للشؤون األكاديمية  عضوا

▪  
ا
 . وكيلة الكلية شطر الطالبات عضوا

   رئيس قسم الرياضيات ▪
ا
 .عضوا

  قسم الكيمياءرئيس  ▪
ا
 .عضوا

 رئيس قسم األحيا  ▪
ا
 . ء عضوا

▪  
ا
 . رئيس قسم التربية عضوا

▪  
ا
 . رئيس قسم اللغات والترجمة عضوا

▪  
ا
 . رئيس قسم املواد العامة عضوا

▪  
ا
 . رئيس قسم اإلقتصاد املنزلي عضوا
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 انجازات الكلية 
 : وهي كالتالي الوحدات واللجان  تم إنشاء العديد من 

 للجودة: اللجنة اإلشرافية   -1

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. معال بن مساعد الميلبي عميد الكلية  رئيس اللجنة

 2 د. ابراهيم بن ثويني الظفيري وكيل الكلية نائب الرئيس 

 3 أ.د. حمدي خميس ثابت مدير وحدة الجودة عضوا  

 4 د. نهى محمد الحسن  وكيلة الكلية  عضوا  

عبد هللا محمود عربي د.  عضو هيئة تدريس عضوا    5 

 6 أسامة ابراهيم النحاس د.  عضو هيئة تدريس عضوا  

 7 صالح خليف الشمري  ممثل عن الطالب   دعوة

 8 عبد العزيز جمعة الظفيري  ممثل عن الطالب دعوة

مجتمع المحلي ممثل عن ال دعوة  9 سعد مبارك الشمري 

مجتمع المحلي ممثل عن ال دعوة الشمري صال دبيجان    10 

 

 : وحدة الجودة  -2

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. حمدي خميس ثابتأ. مدير وحدة الجودة رئيس اللجنة

 2 د. محمد هالل السيد أحمد  عضو هيئة تدريس عضوا  

 3 د. عالء محمد عبد اللطيف  عضو هيئة تدريس عضوا  

 4 خالد أحمد محمود عطية  د.   عضو هيئة تدريس عضوا  

 5 مدحت أحمد أبو طاحون عضو هيئة تدريس عضوا  
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 :لجنة النظم والخطط الدراسية    -3

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. محمد عزت محمد وكيل الكلية للشؤون التعليمية  رئيس اللجنة

 2 حمدي خميس ثابت أ.د. مدير وحدة الجودة عضوا  

الكيمياء ممثل قسم  عضوا    3 أ.د. محمد حمدي هالل   

 4 د. مصطفى أحمد الحمري ممثل قسم اللغات والترجمة  عضوا  

 5 د. مصطفى إبراهيم العشيري  ممثل قسم الرياضيات عضوا  

 6 د. معاذ عبداللطيف مجذوب ممثل قسم األحياء  عضوا  

 7 د. حمادة عبدالفتاح الحسيني  ممثل قسم المواد العامة  عضوا  

 8 د. ألفت إبراهيم محمود نصار  ممثل قسم االقتصاد المنزلي  عضوا  

 9 د. عفاف ممدوح بركات  ممثل قسم التربية عضوا  

 

 لجنة اإلرشاد األكاديمي:  -4

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. محمد عزت محمد محمد المشرف على وكالة الكلية للشؤون األكاديمية رئيس اللجنة

 2 د. حسام حسن عرفات  األحياء الدقيقة منسق برنامجو المشرف على وحدة اإلرشاد األكاديمي عضوا  

محمد هالل السيد د.  مساعد المشرف على وحدة اإلرشاد األكاديمي في شطر الطالب  عضوا    3 

 4 أ. لبنى العويدات مساعدة المشرف على وحدة اإلرشاد األكاديمي في شطر الطالبات  عضوا  

منسق برنامج اللغة االنجليزية وآدابها  عضوا   ياسر محمد اليسع حسن أ.    5 

 6 د. صالح دسوقي مكي منسق برنامج الكيمياء  عضوا  

 7 د. فتوح أحمد لطفي  منسق برنامج الرياضيات عضوا  

 8 د. وليد فتحي عبدالكريم عبدالقادر منسق برنامج التربية الخاصة  عضوا  

 9 د. عفاف ممدوح برنامجي التغذية وعلوم األطعمة، ودراسات الطفولةمنسق  عضوا  
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 : لجنة االختبارات  -5

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. محمد عزت محمد  المشرف على وكالة الكلية للشؤون األكاديمية رئيسا  

 2 د. مرضي بن مشوح العنزي  عضو هيئة تدريس  نائبا  للرئيس 

التربيةممثال  لقسم  عضوا   عصام عبده أحمد صالح د.    3 

 4 د. وليد الحبيب عبدالفتاح ممثال  لقسم الرياضيات  عضوا  

 5 د. محمد محمود القالل  ممثال  لقسمي الكيمياء والفيزياء عضوا  ومقررا  

 6 د. محمد هالل السيد  ممثال  لقسم األحياء  عضوا  

والترجمة ممثال  لقسم اللغات  عضوا   مصطفى الحمري د.    7 

الصالح  محمد  د. عادل ممثال  لقسم المواد العامة  عضوا    8 

نهي محمد الحسن د.  وكيلة الكلية في شطر الطالبات  عضوا    9 

 

 : لجنة األعذار  -6

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. محمد عزت محمد  المشرف على وكالة الكلية للشؤون األكاديمية رئيسا  

قسم التربيةالمشرف على   عضوا   عالء أحمد حسن الجندي د.    2 

 3 د. مرضي بن مشوح العنزي  رئيس قسم المواد العامة  عضوا  

 4 د. مصطفى ابراهيم العشيري  المشرف على قسم الرياضيات  عضوا  

الشاجع  عبد هللا أحمد  هالل د.  المشرف على قسم اللغات والترجمة  عضوا    5 

هالل  حمدي محمد   د. محمدأ. المشرف على قسمي الكيمياء والفيزياء عضوا    6 

معاذ مجذوب عبد اللطيف د.  المشرف على قسم األحياء  عضوا    7 

منى محمد الحسن د.  المشرفة على قسم االقتصاد المنزلي  عضوا    8 

 



 

 

14 

 

 : لجنة التأديب  -7

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

الكلية للشؤون األكاديميةالمشرف على وكالة  رئيسا    1 د. محمد عزت محمد 

مصطفى ابراهيم العشيري د.  المشرف على وحدة اإلرشاد األكاديمي عضوا    2 

خالد أحمد محمود عطية  د.   أمين النشاط الطالبي عضوا    3 

 4 الصالح محمد عادل د.  عضو هيئة تدريس عضوا  

زياد سوالمة د.  عضو هيئة تدريس عضوا    5 

 

 : لجنة الخريجين  -8

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. هشام محمد الحسن   عضو هيئة تدريس رئيس اللجنة

 2 د. فريد مسعود العامري  عضو هيئة تدريس عضوا  

 3 د. السيد محمد حسن أبو الليف  عضو هيئة تدريس عضوا  

 4 د. عبدالحليم بن إبراهيم حسناوي  عضو هيئة تدريس عضوا  

 5 د. هويدا مهني مصطفى عضو هيئة تدريس عضوا  

 6 د. منية محمد سالم عضو هيئة تدريس عضوا  

 7 د. هديل حسين فرج حسن  عضو هيئة تدريس عضوا  

 8 أ. آمال مصطفى البحيري عضو هيئة تدريس عضوا  
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 :  ة الطالبي  ة نشط لجنة األ  -9

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 ابراهيم بن ثويني الظفيريد.  وكيل الكلية رئيسا  

 2 خالد أحمد محمود عطية د.  عضو هيئة تدريس عضوا  

 3 مصطفى ابراهيم العشيري د.  عضو هيئة تدريس عضوا  

 4 حماده محمد عبد الفتاح الحسينيد.  عضو هيئة تدريس عضوا  

 5 د. صالح دسوقي محمد مكي عضو هيئة تدريس عضوا  

 6 مدحت أحمد محمد أبو طاحوند.  عضو هيئة تدريس عضوا  

 7 أ. ياسر محمد اليسع حسن  عضو هيئة تدريس عضوا  

 

 : وحدة الشؤون التعليمية  -10

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

ا  رئيس الفتاح الحسيني د. حمادة محمد عبد مشرفا  على وحدة الشؤون التعليمية   1 

عبدالرحمـــن محمد الزمـام أ.  مساعدا  للمشرف في شطر الطالب عضوا    2 

 3 د. دعاء عبدهللا السيد محمد  مساعدة للمشرف في شطر الطالبات عضوا  

 4 د. السيد محمد حسن أبو الليف  عضوا  في شطر الطالب  عضوا  

 5 أ. خلف بن عقيـــــــل الشمـــري  عضوا  في شطر الطالب  عضوا  

أحمد عبدالقادر مصطفى د. آالء  عضوا  في شطر الطالبات عضوا    6 

هندة سائح عانسي د.  عضوا  في شطر الطالبات عضوا    7 

 8 أ. منى فلجـــي صقـــــــر الشمري عضوا  في شطر الطالبات عضوا  

 9 د. عصام عبده أحمد  صالح  عضوا  في شطر الطالب  عضوا  

 10 د. رشا محمد بهنسي عمر عضوا  في شطر الطالبات عضوا  
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 : رشاد األكاديمي اإل   وحدة  -11

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

ا  رئيس مصطفى ابراهيم العشيري د.  مشرفا  على وحدة اإلرشاد األكاديمي.   1 

حسام حسن عرفات د.  مساعدا  للمشرف في شطر الطالب. عضوا    2 

 3 د. هديل حسين فرج حسن  مساعدة للمشرف في شطر الطالبات. عضوا  

 

 

 خدمة المجتمع:   وحدة  -12

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. مرضي بن مشوح العنزي  رئيس قسم المواد العامة  رئيسا  

 2 د. مصطفى أحمد الحمري  عضو هيئة تدريس عضوا  

 3 د. حسام حسن عرفات  عضو هيئة تدريس عضوا  

 4 د. أشواق سليمان البراهيم  عضو هيئة تدريس عضوا  

تدريسعضو هيئة  عضوا    5 د. رحاب رأفت عبدالرازق  

 

 

 : وحدة البحوث  -13

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. محمد عزت محمد محمد المشرف على وكالة الكلية للشؤون األكاديمية رئيسا  

 نائب رئيس الوحدة

لفرع العلوم    
 2 أ.د. يحيى حسن علي عثمان عضو هيئة تدريس

 3 محمد حسن أبو الليف د. السيد  عضو هيئة تدريس عضوا  

 4 د. عالء محمد عبداللطيف عضو هيئة تدريس عضوا  

نائب رئيس الوحدة لفرع 

 اآلداب والعلوم اإلنسانية
 5 د. عصام عبده أحمد صالح  عضو هيئة تدريس

 6 د. عالء أحمد الجندي  عضو هيئة تدريس عضوا  

 7 عادل محمد الصالح د.  عضو هيئة تدريس عضوا  
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 : التدريب الميداني وحدة   -14

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 حسام حسن عرفات د.  عضو هيئة تدريس رئيسا   

 2 د. وليد فتحي عبدالكريم عضو هيئة تدريس عضوا  

 3 العال   د. أيمن السيد العدوي عبد عضو هيئة تدريس عضوا  

 4 د. فتوح أحمد لطفي غريب  عضو هيئة تدريس عضوا  

تدريسعضو هيئة  عضوا    5 د. صالح دسوقي محمد مكي 

 

 : لجنة األمن والسالمة  -15

 م االسم عمله الحالي  الصفة 

 1 د. ابراهيم بن ثويني الظفيري وكيل الكلية رئيسا  

 2 د. أحمد محمد عبد المجيد عضو هيئة تدريس عضوا  

 3 د. السيد محمد حسن أبو الليف  عضو هيئة تدريس عضوا  

 4 مصطفى أحمد الحمريد.  عضو هيئة تدريس عضوا  

 5 أ. أحمد  بن عطوان الشمري  عضو هيئة تدريس عضوا  

 

 

 

  



 فعاليات الكلية 
 بيان  نوع النشاط  عنوان النشاط  مقدم النشاط  اترخي تنفيذ النشاط 

هـ 18/1/1441 كبي عبدالكرمي عبد هللا حسن  د.   حمارضة  آ اثر العمل التطوعي عىل الفرد واجملمتع 

 النشاط الثقاف 

هـ 16/2/1441  حمارضة  صناعة التفوق ادلراس  د. وليد فتحي عبد الكرمي  

هـ 1/3/1441  زايرة زايرة اىل مكتبة رحفاء العامة د. خادل آ محد محمود عطية  

هـ 17/6/1441 وواجباته حقوق الطالب  د. مدحت آ محد آ بو طاحون    حمارضة  

هـ 9/2/1441  
شطر  قسم اللغات والرتمجة -عضوات هيئة التدريس 

 الطالبات 

 حمارضة  اليوم العاملي للس ياحة 

ــ  15/3/1441 ه  حمارضة  حنو غذاء آ من  جلنة ال نشطة الطالبية شطر الطالبات 

هـ 9/2/1441 جراءات   د. محمد محمد عابدين   السالمة ف املعامل خماطر املواد الكمييائية وا   حمارضة  

 

 النشاط العلمي 

هـ 15/3/1441  زايرة زايرة حملطة حتلية املياه برحفاء  د. محمد محمد عابدين  - ةمحمد مني حمروق د. موفق 

هـ 10/6/1441  حمارضة  فيوس كوروان اجلديد  د. محمد محمد عابدين  

هـ 1/7/1441  
-  د. الس يد محمد حسن آ بو الليف  

محمد عابدين د. محمد    
 حمارضة  خماطر التلوث البييئ

ه 8/7/1441  زايرة زايرة اىل مستشفى رحفاء املركزي  د. محمد محمد عابدين  - ةمحمد مني حمروق د. موفق 

هـ  1/3/1441  د. محمد عزت محمد محمد  
Finite Groups whose generalized hypercenter 

contains subgroups of prime power orders 

حلقة حبثية بقسم  

 الرايضيات 

هـ  8/3/1441  د. محمد محدي محمد هالل  

Synthesis and in vitro evaluation of novel 

rhodanine derivatives as potential antimicrobial 

activities 

حلقة حبثية بقسم  

 الكميياء 

هـ  15/3/1441  سهل بن رغيالن الشمري د.  
Social Media and Language Learning   حلقة حبثية بقسم

 اللغات 

هـ 2/2/1441 ال وزون  طبقة جلنة ال نشطة الطالبية شطر الطالبات   حمارضة  
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هـ  1/3/1441  
 مبستشفى رحفاء آ خصائيات ال شعة التشخيصية 

 مشاعل فرحان، وهياء الرجيعان 
الثدي الفحص املبكر لرسطان    

  توعوية حمارضة

 شطر الطالبات

ــ  23/1/1441 ه عداد قسم الرتبية شطر الطالبات    يوم الصحة النفس ية  ا 
  توعوية حمارضة

 شطر الطالبات

ــ  22/3/1441 ه  Time Management هيام محمد عيىسد.  
حلقة حبثية بقسم  

 اللغات 

 

ــ  27/3/1441 ه  د. عالء آ محد اجلندي  
منوذج مقرتح ف التعمل البنايئ عىل التحصيل وبعض آ ثر اس تخدام 

 همارات التفكي دلى التالميذ ذوي صعوابت تعمل الرايضيات 

حلقة حبثية بقسم  

 الرتبية 

ــ  24/3/1441 ه  البحوث اخملتلطة  نوال حامد محمد د.  
حلقة حبثية بقسم  

 الرتبية 

ــ  15/7/1441 ه  د. محمد حامد القالل  
التدريس بلكية العلوم وال داب برحفاء عىل  تدريب آ عضاء هيئة  

نشاء الفصول الافرتاضية والبث املبارش للمحارضات   ا 
 دورة تدريبية 

 

هـ 3/2/1441 براهمي سواملة    حمارضة  جامليات اخلط العريب قدميا وحديثا  د. زايد ا 

 النشاط الفين
هـ  1/3/1441   دراسات الطفوةل طالبات  برانمج 

مرسحييت آ بو حصاةل وسنسون وآ صدقاؤه ومعرض قصص  

 ومتحف الطفل 

 نشاط مرسح 

هـ 24/6/1441  النشاط ادليين حمارضة  وسائل التواصل الاجامتعي من املنظور الرشعي  د. حامدة محمد احلسيين 

وال داب بطوةل تنس طاوةل بني طالب لكية العلوم  د. مصطفي آ محد العشيي  الفصل ادلراس ال ول   النشاط الرايض  مسابقة  

فريق كرة القدم  لطالب لكية العلوم وال داب بك س بطوةل واكةل   د. مصطفي آ محد العشيي  الفصل ادلراس ال ول 

 عامدة شؤون الطالب برحفاء لكرة القدم.
 مسابقة 
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 والزيارات   المحاضرات والندوات 

 
 

 إجتماع مناقشة االستعدادات لبداية الفصل الدراسي األول  

 هـ   1441  -   1440لعام الجامعي  ل 
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 الثاني إجتماع مناقشة االستعدادات لبداية الفصل الدراسي  

 هـ   1441  -   1440لعام الجامعي  ل   
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 رفحاء سكن الطالب الجامعي بفرع الجامعة بمحافظة  ل   زيارة وكيل الجامعة للفروع 
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 دورة تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب برفحاء  

 على إنشاء الفصول االفتراضية والبث المباشر للمحاضرات 
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 بقسم الرياضيات   ية علم   اضرة مح 

 

 



 

 

25 

 

 

 الكيمياء بقسم    ية علم   محاضرة 
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 حلقة بحثية بقسم اللغات والترجمة )شطر الطالب( 
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 )شطر الطالبات(   آمن   غذاء   نحو 
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 حلقة بحثية بقسم اللغات )شطر الطالبات( 
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 النفسية   الصحة   يوم 
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 اليوم العالمي للسياحة 
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 طبقة األوزون 
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 الثدي   لسرطان   المبكر   الفحص 
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 نشاط مسرحى )قسم دراسات الطفولة( 
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  ذوي   التالميذ   لدى   التفكير   مهارات   وبعض   التحصيل  على   البنائي   التعلم   في   مقترح   نموذج   استخدام   أثر 

 الرياضيات   تعلم   صعوبات 
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المختلطة   البحوث   
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ثار العمل التطوعي على الفرد والمجتمع آ    
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 صناعة التفوق الدراسي 
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 حقوق الطالب وواجباته 
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 مخاطر المواد الكيميائية وإجراءات السالمة في المعامل 
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كورونا الجديد فيروس    
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 مخاطر التلوث البيئي 
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 وسائل التواصل االجتماعي من المنظور الشرعي 
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وأساليبها   الكتابة   بأدوات   تعريفية   خط   ورشة مع    وحديثا   قديما   العربي  الخط   جماليات   
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 زيارة المكتبة العامة برفحاء 
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محطة المياه برفحاء طالبية ل زيارة     
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مستشفي رفحاء المركزي طالبية ل زيارة    
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 األنشطة الرياضية

 المشاركة في الفعاليات الرياضية والمسابقات الجامعية

  

 بطولة تنس طاولة بين طالب كلية العلوم واآلداب 
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لطالب كلية العلوم واآلداب تكريم فريق كرة القدم     

الفائز بكأس بطولة وكالة عمادة شؤون الطالب برفحاء لكرة القدم     

 

 

  



 االقسام والبرامج االكاديمية 

 الملحقات.يتضمن وصف لالقسام العلمية الموجودة فى الكلية و الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية ويمكن ارفاق خطة كل قسم فى  

 قسم المواد العامة 

 نبذة عن القسم 

ـــ. يعد قسم املواد العامة ركيزة أساسية في الكلية، بل في  1430أنش ئ قسم املواد العامة مع نشأة كلية العلوم واآلداب   ـــــــــ ــ هــــــــ

 جميع كليات الفرع برفحاء فهو قسم مساند يقوم بتدريس متطلبات الجامعة من الثقافة االسالمية واللغة العربية.  

 

 الرياضيات   قسم

 نبذة عن القسم 

هد. و قد أدى تزايد أهمية الرياضــــيات وتعدد  1430في عام  برفحاء    واآلداب العلوم كلية  نشــــأة  مع  رياضــــياتنشــــأ قســــم ال

  واآلداب   العلوم كلية  قامت ثم  ومن  الرياضـــــــــيات، في  املتخصـــــــــصـــــــــين تطبيقاته في كافة مجاالت الحياة إلى زيادة الطلب على

ــ. ويعتبر قســم الرياضــيات من األقســام األســاســية فى الكلية حيث إن علم ه 1430  عام  للرياضــيات  مســتقل  قســم  بإنشــاء ـــــــــــــ

و أحد العلوم األســـــــاســـــــية، بل هو أم العلوم. يتم تدريس برنامج الرياضـــــــيات ملرحلة البكالوريوس  بالقســــــــم  الرياضـــــــيات ه

الب لســــــــــوق العمل من  تزويد الطالب باملعرفة واملهارات في مجال تخصــــــــــص الرياضــــــــــيات ، وإعداد الطويهدف البرنامج إلى 

للعمـل في املجـاالت    ة/ خالل تحقيق املعـايير املهنيـة والســـــــــــــلوكيـة املطلوبـة في مجـال تخصـــــــــــــص الريـاضـــــــــــــيـات وتؤهـل الطـالـب

يضـــــــــم القســـــــــم تخبة متميزة من أســـــــــاتذة الرياضـــــــــيات  . املختلفة مثل قطاعات التعليم والبنوك واملحاســـــــــبة والتأمين وال 

ــاء هيئة التدريس فيه إلى يمثلون تخصـــــــصـــــــات علمية مختلفة. وقد   بمختلف الرتب العلمية  22وصـــــــل عدد اعضـــــ
ا
ــوا عضـــــ

مبتعثين من الجنســـــــــــــين مبتعثين فى مختلف الجـامعـات العـامليـة ذات ســـــــــــــمعـه علميـة    6ويضـــــــــــــم القســـــــــــــم عـدد    ،والبحثيـة

 ومعرفية متميزة.

 الدرجة العلمية التي يمنحها القسم: 

ــيــات إذا اجتــاز بنجــاح عــدد   ــــ ــــــص الريــاضـــــــ ـــــــل الطــالــب/الطــالبــة على درجــة البكــالوريوس فى العلوم تخصـــــــ وحــدة    120يحصـــــــ

طورة فى العناصـــر األســـاســـية للرياضـــيات إلى جانب اعد املقررات الداعمة فى الثقافة  متدراســـية تشـــمل مقررات دراســـية  

أملين ان يســاهم خريجين القســم  في دعم التنمية الوطنية    .اإلســالمية، اللغة العربية، اللغة االنجليزية، علوم الحاســبات

 اشكل عام وتطوير الرياضيات اشكل خاص لوطنا الغالي. 
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 الكيمياء   قسم

 نبذة عن القسم 

ــــــــــــــ   1430يأتي افتتاح قســـــــــم الكيمياء بكلية العلوم واآلداب بمحافظة رفحاء في العشـــــــــرين من رجب لعام  و ذلك بجهود   هــــــــ

،   متميزةبحثية    ةمتلك قسـم الكيمياء مجموعي . ن بالخبرة والكفاءة العاليةويتميز الذينهيئة التدريس    اءعضـ أنخبة من  

ــــــورة في العــديــد من املجالت   ـــــــاء هيئــة التــدريس والــذين لهم العــديــد من األبحــا  املنشـــــــ ــــــم كوكبــة من أعضـــــــ حيــث إنــه يضـــــــ

ن   بالقســـــــــم  الخطة الدراســـــــــية .العلميةوالدوريات  
ّ
من الربط بين ما يحصـــــــــل عليه من معرفة نظرية والجانب    الطالبتمك

العملية املدرجة في الخطة والتي يدرســــــــــها الطالب في مختبرات    التطبيقي لها، وذلك من خالل العدد الكبير من املســــــــــاقات

ــاكل العملية ذات العالقة بتخصــــــــصــــــــه، ويرفع من مســــــــتوى تأهيله    على التعامل مع املشــــــ
ا
الكلية ، األمر الذي يجعله قادرا

، في ســـــــــوق العمل
ا
التعليم قســـــــــم الكيمياء في العمل بمؤســـــــــســـــــــات   ييســـــــــاهم تنوع الفرص الوظيفية لخريجو   .ليكون متميزا

ــانع تحلية    مثلص اشـــــــــقيه العالي و العام و العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخا  مصـــــــ
ا
ــا ــانع الكيميائية وأيضـــــــ املصـــــــ

 .املياه

 الدرجة العلمية التي يمنحها القسم: 

الكيمياء ، يحصـــــــــل الطالب من خالله على درجة البكالوريوس في الكيمياء اعد إاهائه بنجاح  ج  يقدم قســـــــــم الكيمياء برنام

 . ساعة معتمدة(  120)دراسة  

 األحياء   قسم

 

قســم األحياء يمد .  هــــــــــــــــ  1432-1431مع نشــأة الكلية عام  يأتي افتتاح قســم األحياء بكلية العلوم واآلداب بمحافظة رفحاء  

مؤهلين وقــادرين على اإلبــداع واإلبتكــار. ويتميز بــإجراء البحو  عــاليــة الجودة والتي تقــابــل اإلحتيــاجــات  املجتمع بخريجين  

  .العلمية والتكنولوجية والصناعية والحكومية واملجتمعية

 الدرجة العلمية التي يمنحها القسم: 

ــــم األحياء برنام ــــل الطالب من خالله على درجة البكالوريوس في األحياء  الدقيقة األحياء  ج  يقدم قســـــــ اعد   الدقيقة، يحصـــــــ

 .  ساعة معتمدة(  120)إاهائه بنجاح دراسة  
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 والترجمة   اللغات  قسم

 نبذة عن القسم 

 كلية  صـــبحتأ ثم  ومن هــــــــــــــــ كقســـم اكاديمي مســـتقل في الكلية الجامعية برفحاء 1431تأســـس قســـم اللغات والترجمة عام  

ــــــمــل املهــارات اللغويــة واللغويــات واالدب االنجليزي ،    مواد  الطلبــة  يــدرس  .واالداب  العلوم ــة  إمختلفــة تشـــــــ ـــــ لى جــانــب دراســـــــ

 وروبية ثانية.  أمبادئ وأساسيات اللغة الفرنسية كلغة 

 الدرجة العلمية التي يمنحها القسم: 

 اللغة، يحصــــل الطالب من خالله على درجة البكالوريوس في   وآدابها  االنجليزية اللغةج  برناماللغات والترجمة  يقدم قســــم  

 . ساعة معتمدة( 120)اعد إاهائه بنجاح دراسة    وآدابها  االنجليزية

 التربية   قسم

 نبذة عن القسم 

. يحرص قسم التربية على هـــــ   1432/ 31مع بداية العام الدراس ي   أنش ئ قسم التربية بكلية العلوم واآلداب بمحافظة رفحاء

ــيــانــة حقوق ذوي اإلعــاقــة وتلبيــة حــاجــاتهم بــاقتــدار وتمكن،  ــــ ــــــين والقــادرين على صـــــــ ــــــصـــــــ إعــداد االكفــاء واملعلمين املتخصـــــــ

يتمتعون بـــالكفـــايـــات التي تمكنهم من أداء دورهم على الوجـــه األكمـــل، آخـــذا في االعتبـــار االتجـــاهـــات العـــامليـــة الحـــديثـــة في 

 لعاملة بميدان التربية الخاصة، وهي:إعداد الكوادر البشرية ا

االتجاه غير التصـنيفي: يقوم هذا االتجاه إعداد الطالب الجامعي ليعمل مع جميع فئات التربية الخاصـة، ويتم تنويع   -

 املقررات الجامعية لتشتمل جميع تلك الفئات، ولهذا االتجاه مبرراته وأهدافه.

ــنيفي: يقوم هذا االتجاه على إعد - اد الطالب الجامعي للعمل مع فئة محددة من فئات التربية الخاصــــــة، االتجاه التصــــ

 ويتم تكريس جميع املقررات الجامعية والتدريب امليداني لهذا الغرض، ولهذا االتجاه مبرراته، وأهدافه.

ــــابقين من خالل إعداد الطالب الجامعي للعمل مع فئة محددة من فئات ال ــــم التربية يوفق بين االتجاهين الســـــــ تربية  وقســـــــ

الخاصــــة وهو االتجاه املتبع في اململكة العربية الســــعودية، إال أنه يأخذ باالعتبار باقي موضــــوعات التربية الخاصــــة وفئاتها  

ــــــتويـــات هي: ) ــا في ثال  مســـــــ ــامعيـــة من خالل تـــدرجهـ ــامـــة،  40األخرى، إذ يتم تنويع املقررات الجـ ــا من املقررات( عـ % تقريبـ

 % تقريبا من املقررات( متخصصة في املسار املحدد.20في ميدان التربية الخاصة، و)% تقريبا من املقررات( عامة  40و)

 العلمية التي يمنحها القسم:   اتالدرج

ــة ،   جبرنامفي درجة البكالوريوس    التربيةقســـــــــم   يمنح ،   تعليم الطفولة املبكرةبرنامج   فيدرجة البكالوريوس التربية الخاصـــــــ

 من البرنامجين السابقين  ساعة معتمدة(  120)بنجاح دراسة  اجتياز  الطالب  اعد 
ا
 .  في أيا
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 المنزلي  االقتصاد  قسم

 نبذة عن القسم 

 ه.  1430أنش ئ قسم االقتصاد املنزلي مع افتتاح كلية العلوم واآلداب بمحافظة رفحاء في العشرين من رجب لعام 

 العلمية التي يمنحها القسم:   اتالدرج

ـــــاد املنزلي   ـــــم االقتصـــــــ ـــــات الطفولةيمنح قســـــــ ـــــص دراســـــــ درجة البكالوريوس في العلوم ، درجة البكالوريوس في التربية تخصـــــــ

 من البرنامجين السابقين ( ساعة معتمدة120بنجاح دراسة )  اجتياز الطالبةاعد    تخصص التغذية وعلوم األطعمة
ا
 . في أيا
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 عضاء هيئة التدريس فى الكلية احصائيات أ 
 . عضاء هيئة التدريس حسب الرتبة العلمية و القسماحصائية أل •

 

 معيد محاضر  ستاذ مساعد أ أستاذ مشارك  أستاذ  القسم العلمي

 7 5 7 2 1 املواد العامة 

 8 10 9 2 0 الرياضيات 

 7 2 7 2 1 الكيمياء 

 2 3 8 0 1 األحياء 

 4 4 10 0 0 اللغات والترجمة 

 0 11 11 1 0 التربية

 1 3 5 1 1 االقتصاد املنزلي 

 29 38 57 8 4 االجمالي 

 

 

 . عضاء هيئة التدريس حسب الرتبة العلمية و الجنسية احصائية أل •

 معيد محاضر  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ  الجنسية

 29 24 8 3 1 سعودي 

 0 14 48 5 3 سعودي غير 

 29 38 56 8 4 املجموع 
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 . عضاء هيئة التدريس فى الكلية ألنسبة عضوات هيئة التدريس  •

 النسبة  عدد األعضاء  عدد العضوات  القسم العلمي

 %52 23 12 املواد العامة 

 %34.4 29 10 الرياضيات 

 %57.8 19 11 الكيمياء 

 %50 14 7 األحياء 

 %33.3 18 6 اللغات والترجمة 

 %47.8 23 11 التربية

 %90.9 11 10 االقتصاد املنزلي 

 %48.9 137 67 االجمالي 
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 نشطة البحث العلمى أ 

 النشر العلمي الخاص بقسم الرياضيات

 وصف البحث العلمي  تفاصيل البحث العلمي 

M. Ezzat Mohamed, M.I. Elashiry, M.M. Al-Shomrani, The Influence of F_hq -

Supplemented Subgroups on The Structure of Finite Groups, Romanian Academy, 

Mathematical Reports, VOL. 21(71) , No. 2, 2019,  135–144 . 

 بحث علمي مدعوم 

M. Ezzat Mohamed; M. I. Elashiry and Mohammed M. Al-Shomrani, Influence of 

Fhq- supplemented subgroups on the structure of finite group, Math. Reports, 

21(71), 2(2019), 135 – 144. 

 بحث علمي مدعوم 

Eyad Abu-Sirhan, Remotal Sets in Tensor Product and Function Spaces, Int. Journal 

of Math. Analysis, 2019   Vol. 13, 2019, no. 10, 459 - 463 

 بحث علمي غير مدعوم

A. M. Abd El-Latif, Results on fuzzy supra soft topological spaces, Journal of 

Interdisciplinary Mathematics, 22 (8) (2019), 1311-1323. 

 بحث علمي مدعوم 

Shaaban M. Shaaban  and A. M. Abd El-Latif, Integration of Evaluation Distance 

from Average Solution Approach with Information Entropy Weight for Diesel 

Engine Parameter Optimization, International Journal of Intelligent Engineering and 

Systems, 13 (3) (2020), 101-111. 

 بحث علمي غير مدعوم

Eyad Abu-Sirhan, A Remark on Best Coapproximation in, Int. Journal of Math. 

Analysis, 2019  Vol. 13,   2019, no. 9, 449 – 458 

 بحث علمي غير مدعوم

Alaa M. Abd El-latif and  Dr. Fatouh A. Gharib, Soft semi local functions in soft 

ideal topological spaces, European Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 

12, No. 3, 2019, 857-869 . 

 بحث علمي مدعوم 

A. M. Abd El-Latif, Some Properties of Fuzzy Supra Soft Topological Spaces, 

European Journal Of Pure And Applied Mathematics, 12 (3)  (2019), 999-1017 

 بحث علمي مدعوم 

A. M. Abd El-latif, Shaaban M. Shaaban and Chandrashekhar Meshram, New 

decomposition of soft supra locally α-closed sets applied to soft supra continuity, 

Journal of Interdisciplinary Mathematics, (2020) Accepted. 

بحث   - مقبول للنشر

 علمي غير مدعوم

 

Abdelhalim Hasnaoui, Abir Sboui, A sharp upper bound for the first Dirichlet 

eigenvalue of cone-like domains, Archiv der Mathematik, (2020) accepted. 

بحث  -مقبول للنشر 

 علمي مدعوم
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 الكيمياءالنشر العلمي الخاص بقسم 

 وصف البحث العلمي تفاصيل البحث العلمي

Recent synthetic methodologies for pyrazolo[1,5-a]pyrimidine, Mohamed 

A. Salem, Mohamed H. Helal, Moustafa A. Gouda, Hala H. Abd ELGawad, 

Marwa A. M. Shehab & Abeer El-Khalafawy, Synthetic communication, 

2019, 49(14), 1750-1776. 

DOI: 10.1080/00397911.2019.1604967 

 بحث علمي غير مدعوم

Overview on the synthetic routes to nicotine nitriles, M. A. Salem, M. H. 

Helal, M. A. Gouda, Y. A. Ammar & M. S. A. El-Gaby, Synthetic 

Communications, 48 (4), 345–374 (2018). 

DOI: 10.1080/00397911.2017.1394468 

 بحث علمي غير مدعوم

An overview on synthetic strategies to coumarins,, M. A. Salem, M. H. 

Helal, M. A. Gouda, Y. A. Ammar, M. S. A. El-Gaby & S. Y. Abbas, 

Synthetic communication, Vol. 48, 2018 - Issue 13, Pages 1534-1550. 

DOI:10.1080/00397911.2018.1455873. 

 بحث علمي غير مدعوم

Synthesis and Medicinal Importance of Nicotinonitriles and Their 

Analogous, Moustafa A. Gouda, Belal H. M. Hussein, Mohamed H. Helal, 

and Mohammed A. Salem., Journal of Heterocyclic Chemsitry, 55 (7), 2018, 

1524-1553. 

DOI 10.1002/jhet.3188. 

 بحث علمي غير مدعوم

Recent Progress on Nicotinonitrile Scaffold-based Anticancer, Antitumor, 

and Antimicrobial Agents: A Literature Review, Moustafa A. Gouda, Ehab 

Attia, Mohamed H. Helal, and Mohammed A. Salem, J. Heterocyclic Chem., 

55, 2224 (2018).  

DOI 10.1002/jhet.3298. 

 بحث علمي غير مدعوم

Synthesis of some pyridazine derivatives as antioxidants and antimicrobial 

agents, Abida; Diwan, Anupama; Thabet, Hamdy K.; Imran, Mohd, Tropical 

Journal of Pharmaceutical Research. Dec 2019, Vol. 18 Issue 12, 2633-

2641.  

http://dx.doi.org/10.4314/tjpr.v18i12.24 

 بحث علمي غير مدعوم

Facile synthesis and fabrication of a poly(ortho-anthranilic acid) emeraldine 

salt thin film for solar cell applications, A. F. Al-Hossainy, H. Kh. Thabet, 

M. Sh. Zoromba and A. Ibrahim, New Journal of Chemistry, 2018,42, 10386-

10395.  

https://doi.org/10.1039/C8NJ01204K 

 بحث علمي غير مدعوم

Antibiotic Oxytetracycline Solvation Interctions with EthanolAqueous 

Mixturs at Different Temperatures, Elsayed M.Abou Eleef, and Elsayed T. 

Helmy, Egypt. J. Chem. Vol. 63, No. 2, pp. 499-506 (2020). 

 بحث علمي غير مدعوم
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DOI: 10.21608/ejchem.2019.8105.1634. 

Study of the Thermodynamic Parameters for Interaction of Ciprofloxacin 

Antibiotic with Bulk and Nanocopper Sulfate. AbouElleef, Elsayed M.; 

Mekkey, Saleh, Journal of Biochemical Technology. 2019, Vol. 10 Issue 1, 

p57-66. 

 بحث علمي غير مدعوم

Thermodynamic Solvation Parameters for Saturated Benzoic Acid and some 

of its Derivatives in Binary Mixtures of Ethanol and Water, Elsayed M. 

AbouEllef, Esam A. Gomaa, and Maii S Mashaly, Journal of Biochemical 

Technology. 2018, 9(2): 42-47. 

 بحث علمي غير مدعوم

Association Parameters for Paratoluic Acid in Binary Mixtures of Ethanol 

and Water at Different Temperatures. Elsayed M. Abouelleef, Maii Mashaly, 

Chemical Methodologies, Volume 3, Issue 2. pp. 85-187, Spring 2018, Page 

95-105. 

 بحث علمي غير مدعوم

 

 لعلمي الخاص بقسم األحياء النشر ا

إسم عضو هيئة   م

 التدريس

 تاريخه مكان النشر عنوان البحث المنجز

 Extracellular Biosynthesis of Silver د.محمد هالل السيد 1

Nanoparticles from Soil-Isolated 

Streptomyces sp. NBrR7 and its 
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 عبداللطيف 

Comparison of DNA-Extraction Methods 

on Detection of Capripoxvirus by Vap 
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International Journal 
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 Determination of the Biochemical Profile د.فهدة عايد الشمري  3
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MICROBIOLOGY 

(ISSN: 2581-3226 
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أ. دعاء عبدهللا السيد   4
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 . احصائية للطالب والطالبات المسجلون فى برامج الكلية 

 املجموع  عدد الطالبات   عدد الطالب البرنامج   

 80 22 58 الرياضيات 

 96 42 54 الكيمياء 

 159 76 83 الدقيقة   األحياء

 282 194 88 ة االنجليزية اللغ

 196 172 24 الخاصة  التربية

 120 120 0 التغذية وعلوم األطعمة

 150 150 0 دراسات الطفولة 

 1083 776 307 اإلجمالي 
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 . البرنامج والنوع احصائية للخريجون من الكلية حسب  

 املجموع  عدد  الخريجات  عدد الخريجين  البرنامج

فصل 

1 

فصل 

2 

فصل 

 صيفي

 فصل

 1 

 فصل

 2 

فصل 

 صيفي

 22 0 3 4 2 8 5 الرياضيات 

 42 1 14 7 2 9 9 الكيمياء 

 54 1 8 17 2 14 12 الدقيقة   األحياء

 57 18 13 12 3 7 4 ة االنجليزية اللغ

 119 0 65 37 0 5 12 الخاصة  التربية

 69 0 48 21 0 0 0 التغذية وعلوم األطعمة

 111 0 54 57 0 0 0 دراسات الطفولة 

 474 20 205 155 9 43 42 اإلجمالي 
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 ب والطالبات. التدريب للطال   ات جه احصائية بعدد ونوع و 

 التدريب   اتجه عدد  الطالبات  عدد الطالب  البرنامج

فصل 

1 

فصل 

2 

فصل 

 صيفي

 فصل

 1 

 فصل

 2 

فصل 

 صيفي

 ثانوية الحسن البصري  0 0 5 0 8 2 الرياضيات 

الثانوية الثالثة والثانوية  

 الرااعة

 محطة تنقية املياه   3 14 0 0 0 1 الكيمياء 

 مستشفى رفحاء املركزي 

 محطة تنقية املياه   0 13 0 0 28 13 الدقيقة   األحياء

 مستشفى رفحاء املركزي 

مدارس ابن كثير االبتدائية ،  0 93 71 0 12 24 الخاصة  التربية

، و االبتدائية هارون الرشيد 

،  االبتدائية  معاذ بن جبل

 وقتيبة الثانوية  

مدارس تحفيظ القرآن  

واملتوسطة  االبتدائية 

السادسة )بنات( والخامسة  

 )بنات( 

 مستشفى رفحاء املركزي  1 72 66 0 0 0 التغذية وعلوم األطعمة

االبتدائية الثالثة بنات،  0 130 128 0 0 0 دراسات الطفولة 

االبتدائية الرااعة، السادسة 

الروضة الثانية ، الثالثة،  

 الرااعة، 

 684 4 322 268 0 50 40 اإلجمالي 

 


