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-2املؤهالت العلمية ( بدءاً من آخر مؤهل)

الدرجة العلمية

التخصص

اجلامعة املاحنة والدولة

التاريخ

أستاذ مشارك
دكتوراه
ماجستير

حشرات
مفصليات وطفيليات (حشرات)
مفصليات وطفيليات (حشرات)

بكالوريوس

علم حيوان

جامعة الباحة
األميرة نورة بنت عبدالرحمن
ً
كلية التربية األقسام العلمية بجدة حاليا
انضمت لجامعة امللك عبدالعزيز
كلية التربية األقسام العلمية بالباحة

1442/02/13هـ
1434/01/20هـ
1426/5/14هـ
1420/02/15هـ

-3التخصص وجماالت االهتمام العلمية والبحثية

التخـصص العام

علم حيوان

مـجاالت االهتمام

مكافحة اآلفات – آفات الحبوب واملواد املخزونة – الحشرات الطبية واالقتصادية – األمراض التي
تنقلها الحشرات
Medical and Economic Entomology -Stored product insects – Biological control

العلمية والبحثية

التخصص الدقيق

1

مفصليات وطفيليات (حشرات)

-4التاريخ الوظيفي ( بدءاً من آخر وظيفة )

الوظيفة

معيد بند 105
معيد
محاضر
استاذ مساعد
استاذ مشارك

جهة العمل وعنوانها

كلية التربية األقسام العلمية بالباحة
كلية التربية األقسام العلمية بالباحة
جامعة الباحة  -كلية التربية األقسام العلمية للبنات
جامعة الباحة  -كلية العلوم -قسم األحياء
جامعة الباحة  -كلية العلوم -قسم األحياء

التاريخ

1420/11/14هـ
1423/9/11هـ
1428
1434/7/5هـ
1442/02/13هـ

 -5املناصب اإلدارية واللجان ( بدءاً من آخر منصب شغله أو يشغله )

مسمى العمل اإلداري اللجان واملهام

التاريخ

وكيلة كلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمر

منذ 1436 – 1435
وحتى اآلن

عضو تحرير مجلة جامعة الباحة

1441-1440
ملدة عامين

Journal for Basic and Applied Sciences

التكليف بمنصب وكيلة عمادة التطوير الجامعي

40139387
تاريخ 1440/2/29هـ ملدة شهرين

عضو مجلس عمادة البحث العلمي

1440-1439
ملدة عامين

رئيسة مركز قياس (الباحة)

منذ عام 1437ه حتى1441ه

عضو املجلس التنسيقي لكلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمر

 40178125وتاريخ 1440/5/2

عضو املجلس التنسيقي لكلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمر

قرار رقم  38133460بتاريخ
1438/04/27هـ

عضو لجنة املقابالت الختيار املعيدين واملحاضرين بكلية العلوم

1436 – 1435هـ

منسقة قسم األحياء/كلية العلوم

1435 -1434هـ

عضو مجلس التأديب بسكن الطالبات

 1436 – 1435هـ

عضو لجنة الجداول كلية العلوم (شطر الطالبات)

1435 – 1434هـ

2

هـ1435 – 1434

)عضو لجنة التأديب بكلية العلوم (شطر الطالبات

هـ1435/11/14

عضو لجنة دراسة نواحي القصور في العالقة بين مراكز الطالبات وإدارات
 وتاريخ35028171 الجامعة بقرار من معالي مدير الجامعة رقم
هـ1435/11/14
وكيلة عمادة السنة التحضيرية

 ملدة شهرين1438/1/11

اإلنتاج العلمي-6
معامل التأثري

)تاريخ وجهة (جملة

إن وجد

النشر

SJR=0.18
3
SNIP=0.8
3

Journal of
Entomology

عنوان البحث

اسم الباحث
)(الباحثني

Insecticidal and Insect Repellent Effects of
Four Citrus Essential Oils Against
Oryzaephilussurinamensis L. (Coleoptera:
Silvanidae)

Fatehia
Gharsan

Journal of
Agriculture and
Food
Technology
(JAFT)

The Prevalence of Infection with Ectoparasites
Among Chickens of Baljurshi RegionKingdom of Saudi Arabia

Fatehia
Gharsan, Somia
Abdalla

SCIE
SCI

Journal of
Entomological
Science

A Review of the Bioactivity of Plant Products
Against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)”

Fatehia
Gharsan

SCIE
SCI

Florida
Entomologist

Toxicity of five plant oils for adult Tribolium
castaneum(Coleoptera: Tenebrionidae) and
Oryzaephilus surinamensis
(Coleoptera:Silvanidae)".

Journal of
Applied
Envronmental
and Biological
Sciences
Accepted:
August 12, 2016

Factor affecting prevalence of head lice
(Pediculus humans capitis) in Albaha regionKingdom of Saudi Arabia

Fatehia
Gharsan Nihad
Jubara1 ,
Lamya
Alghamdi
Zahraa
Almakady
Eisha Basndwh
Fatehia
Gharsan
Naglaa Fekry
Somia Abd
Allah
Nihad Gubara

2012: 0.5
25
2013: 0.6
17
2014: 0.7
02

2019

International
Journal of
Research in
Dermatology

The prevalence of infection with head lice
pediculus humanus capitis among elementary

3

Fatehia
Gharsan
Naglaa Fekry

2012:0
.432
2013:
0.486

17 April 2016

girl students in Albaha region- Kingdom of
Saudi Arabia

Somia Abd
Allah
Nihad Gubara
Fatehia
Gharsan

International
Journal of Life
Scinces
Research
2015
Journal of
Experimental
Agriculture3(3):
651-663, 2013.

Evaluation of Some plant oils against larvae of
Khapra beetle (Trogoderma granarium E.)
(Coleoptera : Dermestidae)
Susceptibility of Some Dry Date Cultivars
toInfestation by Oryzaephilus surinamensis
(L.)(Coleoptera: Silvanidae)

Sawsan
Moawad
Fatehia
Gharsan

Basic. Appl. Sci.
Res.,
2(11)1166811678, 2012.

Morphology and Fine Structure Studies of
Sensory Receptors Distributed at Different
Appendages and Body Parts of Oryzaephilus
surinamensis

Sawsan
Moawad
Fatehia
Gharsan

Acad. Soc.
Environ.
Develop., (AEntomology)
Vol. 6,
No.(3):7991.(2005)

Biological and histopathological effects of the
black seed oil and sesame oil on the fourth
instar larvae of the confused flour beetle,
Tribolium confusum (Duval)(Coleoptera:
Tenebrionidae

Huda Abdel
Fattah
Fatehia
Gharsan
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االخرتاعات والنشاطات اإلبداعية
 اإلشراف على طالبات بمحور المؤتمر العلمي الخامس في مجال االبتكار والفوز بالمركز الخامس على مستوى الجامعة ضمن فعاليات1
المؤتمر العلمي الخامس
)هـ1437 – 1436(  االشراف على طالبات ببحث علمي والفوز بالمركز األول بالمؤتمر العلمي السابع للعام الجامعي2

4

م

-8الدورات التدريبية ( بدء اً من األحدث)

م

نوع

اسم الدورة التدريبية

تارخيها

مكان انعقادها

املساهمة
(مدرب
/متدرب)

1

التوظيف األمثل ألدوات التقييم في نظام إدارة التعليم اإللكتروني

متدرب

2020/10/24

2

التحفيز وإثارة الدافعية لدى عضوات هيئة التدريس

متدرب

2020/02/24

جامعة امللك
عبدالعزيز عبر
البالك بورد
جامعة الباحة

3

تصميم االنفوجرافيك في التعليم اإللكتروني

متدرب

2019/02/23

جامعة القصيم

4

اإلرشاد األكاديمي للطالبات

مدرب

1440/05/15هـ

كلية العلوم

5

مفاهيم أساسية في مؤشرات األداء الرئيسية

متدرب

2018/12/12

جامعة الباحة

6

مكانة البحث العلمي ومجتمع املعرفة والتوجهات الحديثة ألبحاث الدراسات العليا في
ضوء رؤية 2030
How to promote your research for maximum impact

2018/11/13

SDL

متدرب

2018/11/06

SDL

8

مهارات استخدام قاعدة JoVe

متدرب

2018/11/07

SDL

9

بناء السجل البحثي للباحثين وأساليب قياس اإلنتاجية العلمية

متدرب

2018/10/31

SDL

10

االقتباسات والسرقات العلمية

متدرب

2018/10/31

SDL

11

ورشة عمل تحليل احتياجات الجهات املعنية بالخطة اإلستراتيجية

متدرب

2018/10/24

جامعة الباحة

12

دور جامعة الباحة في خدمة البحث العلمي (تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد)

مدرب

1440/01/20

جامعة الباحة

13

أساسيات ومهارات تصميم وتقديم امللصقات العلمية األكاديمية

متدرب

2018/07/19

14

تطبيقات األدوات اإللكترونية في البحث العلمية (اإلستبانات اإللكترونية)

متدرب

2018/07/16

15

حقوق امللكية الفكرية في البحث العلمي والنشر اإللكتروني

متدرب

2018/07/4

16

كيفية استخدام الطرق اإلحصائية الستخالص النتائج من بين األرقام

متدرب

2018/05/1

17

مهارات النشر في املجالت العربية واألجنبية

متدرب

2018/04/16

املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
SDL

18

مهارات استخدام برنامج الوورد في كتابة البحث

متدرب

2018/04/10

SDL

19

مهارات األجهزة الذكية والتطبيقات في البحث

متدرب

2018/04/9

20

تطبيقات عملية للتحليل اإلحصائي باستخدام Excel

متدرب

2018/04/08

21

مهارات االتصال األكاديمي

متدرب

2018/04/05

املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
SDL

22

تحليل البيانات الكمية

متدرب

2018/04/04

SDL

23

مهارات النشر العلمي الدولي

متدرب

2018/04/1

24

تحليل الدراسات السابقة واألدب البحثي

متدرب

2018/03/27

25

مهارات النشر العلمي وطرق اكتشاف املجالت الغير مصنفة

متدرب

2018/03/21

املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية

7

5

26

مهارات تحكيم البحوث الدولية

متدرب

2018/03/20

27

ورشة تدريبية بعنوان (الكايزن وأثره قي تحسين القيادة)

متدرب

2018/03/20
1439/7/3هـ

28

كتب اكسفورد األكاديمية على اإلنترنت كما لم تختبرها من قبل

متدرب

2018/03/20

29

البحث في مصادر املعلومات العامة Sage

متدرب

2017/12/12

30

مهارات النشر في املجالت العربية واألجنبية

متدرب

2017/12/17

املكتبة الرقمية
السعودية
مركز األمير مشاري
للجودة وتحسين
األداء
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
SDL

31

أساسيات نظام إدارة التعليم اإللكتروني

متدرب

1439/2/9هـ

جامعة الباحة

32

بناء وإدارة املتاجر اإللكترونية

متدرب

2017/08/15

مركز ريادة األعمال

33

دليل إدارة األداء الوظيفي

متدرب

2017/07/27

الغرفة التجارية

34

How to write a research project proposal

متدرب

2017/05/17

35

How to get published-Taylor and Francis

متدرب

2017/05/15

36

تصميم وبناء االستبانة اإللكترونية

متدرب

2017/05/10

37

االقتباس العلمي للمراجع

متدرب

2017/04/23

املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
SDL

38

Tips to select the right journal for your research paper

متدرب

2017/04/05

SDL

39

مناهج البحث العلمي

متدرب

2017/03/29

SDL

40

التحكيم اإللكتروني للبحوث العلمية (املهارات واملعايير العاملية)

متدرب

2016/12/28

41

استخدام قاعدة بيانات  Passportكأداة تعليمية مميزة

متدرب

2016/12/27

42

Understanding Open Access Publishing

متدرب

2016/12/12

43

Publishing in academic journals: tip to help you success

متدرب

2016/12/5

44

التعرف على املجتمع األكاديمي :املجالت العلمية وفهرستها في املكتبات الرقمية وقواعد
البيانات البيبليوغرافية
EBSCO

متدرب

2016/11/8

متدرب

2016/11/6

46

Introduction to JoVE video journal

متدرب

2016/11/3

47

تحليل كشف التشابه في الرسائل والبحوث العلمية

متدرب

2016/11/1

املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
املكتبة الرقمية
السعودية
إدارة الجامعة

48

األصالة العلمية واالستدالل البحثي

متدرب

2016/3/10

49

استخدام الحزم اإلحصائية  SPSSفي التحليل

متدرب

2016/3/30

50

Endnote online- Collect, manage, share, and format your references

متدرب

2016/3/3

املكتبة الرقمية
السعودية
عمادة التطوير
الجامعي
SDL

51

مقدمة في أسس إعداد األوراق العلمية

متدرب

2015/12/6

52

ضمان وتعزيز الجودة األكاديمية

متدرب

1436/11/22ه

53

Strategic Planning in Higher Education

متدرب

2015/2/6

املكتبة الرقمية
السعودية
عمادة التطوير
الجامعي
أمريكا

45

6

54

مهارات التعرف على املخدرات واملؤثرات العقلية والوقاية منها

متدرب

1436/2/17هـ

جامعة الباحة

55

Thermotechnology solutions in Trac Elemental; Chromatography and Mass
Spec analysis by ICPMS/ GC; HPLC/LCMS
ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجي

متدرب

2015/1/11

فندق قولدن توليب

متدرب

1435/1/24هـ

57

استخدام مصادر املعلومات الرقمية

متدرب

1434/11/23هـ

ملتقى الباحة
لإلعالم
جامعة الباحة

58

فعاليات امللتقى السنوي للبحث العلمي

متدرب

1435/5/16هـ

فندق قولدن توليب

59

دورة األساليب النبوية في غرس القيم لدى الناشئة

متدرب

1435/6/27هـ

60

تنمية مهارات البحث العلمي وإتقانها

متدرب

1430/4/2هـ

املكتب التعاوني
باملندق
جامعة الباحة

61

Recruiting , Developing and Retaining a faculty for the twenty first century

متدرب

2012/7/6

جامعة الباحة

62

مدخل التصميم التعليمي املنظم لتصميم التعليم

متدرب

1430/6/1

63

نظام إدارة التعليم (جسور)

متدرب

1430/1/1

64

MA program in special education

متدرب

2011/4/6

املركز الوطني
بالرياض
املركز الوطني
بالرياض
جامعة الباحة

56

7

-9املؤمترات والندوات العلمية ( بدء اً من األحدث)

عنوان املؤمتر ورقمة /الندوة
لقاء القيادات النسائية األول حول(الجامعات السعودية وأزمة كورونا)

م

1

تمثيل جامعة الباحة في ندوة المبادرات المجتمعية للجامعات السعودية وأثرها في تعزيز
االنتماء الوطني (ورقة علمية)
حضور ندوة (التربية آفاق مستقبلية)

3

ندوة آليات تحقيق جودة األداء بالجامعات الناشئة على ضوء الخبرات المتبادلة

4

حضور فعاليات الندوة العلمية (التسيب الوظيفي :اآلثار والحلول)

2

التاريخ

1441/11/29هـ
1436/12/29ه
4–1
1435/5/هـ
1435/6/2-1هـ
1435/2/1هـ

مكان االنعقاد
جامعة الملك
خالد
الرياض /التعليم
العالي
جامعة الباحة
جامعة الباحة
جامعة الباحة

-10األنشطة التدريسية

املقررات التدريسية اليت ساهم يف تدريسها

م

املرحلة

الدراسات

اجلامعية

العليا

1
2
3
4
5
6
7

علم الخلية واألنسجة
فونا اململكة العربية السعودية
علم تصنيف الحيوان
علم الحشرات ()1+2
علم الطفيليات
علم األحياء العام
مهارات االتصال العلمي

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

8

علم الحشرات الطبية واالقتصادية

❑

9

مشروع التخرج

❑

10

وراثة

❑

11

بيئة

❑

12

سلوك حيوان

❑

13

أمن وسالمة املختبرات

❑

14

التدريب الصيفي

❑

15

ثقافة صحية

❑

8

-11خدمة اجلامعة واجملتمع
م

1
1
2
3
4
5
6

اخلدمة

التحكيم ملجلة UTTRA PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY
وكيلة كلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمر  1436 – 1435هـ وحتى اآلن
املساهمة في برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والذي أقيم في عمادة التطوير الجامعي يومي األحد واإلثنين 1440/21-20هـ
رئيسة اللجنة الفرعية لدراسة قضايا الطالبات بكلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمر 14340-1439هـ
قرار رقم /20و.ش.ط .تاريخ 1439/07/16هـ
املشاركة في لجان استضافة امللتقى التعريفي للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات (نبراس) برعاية صاحب السمو امللكي أمير املنطقه وحرمه
(1439/2/2هـ)
رئيسة مركز قياس (الباحة)  1438 – 1437وحتى اآلن
نائبة مركز قياس (الباحة) ملدة  4سنوات
عضو املجلس التنسيقي لكلية الدراسات التطبيقية والتعليم املستمر قرار رقم  38133460بتاريخ 1438/04/27هـ

7

عضو لجنة املقابالت الشخصية بكلية العلوم بتاريخ 1439/7/1هـ ورقم  931ص د

8

عضو في لجنة املقابالت الشخصية للمتقدمات على وظيفة محاضر بتاريخ 1438/6/15هـ ورقم /745ص.د

9

عضو لجنة املقابالت للمتقدمات علرى وظائف اإلحالل لتخصص علوم الحاسب 1437/7/11هـ

10

عضو لجنة املقابالت الختيار املعيدين واملحاضرين بكلية العلوم 1436/06/27هـ

11

منسقة قسم األحياء/كلية العلوم 1435 -1434هـ

12

عضو مجلس التأديب بسكن الطالبات  1436 – 1435هـ

13

عضو لجنة الجداول كلية العلوم (شطر الطالبات) 1435 – 1434هـ

14

عضو لجنة التأديب بكلية العلوم (شطر الطالبات) 1435 – 1434هـ

15
16
17
18

عضو لجنة دراسة نواحي القصور في العالقة بين مراكز الطالبات وإدارات الجامعة بقرار من معالي مدير الجامعة رقم  35028171وتاريخ
1435/11/14هـ
وكيلة عمادة السنة التحضيرية  1438/1/11ملدة شهرين
املشاركة في تصفية املناطق التعليمية لأللومبياد الوطني لإلبداع العلمي (إبداع) 1434/01/27-28هـ
تمثيل جامعة الباحة في الندوة النسائية بعنوان (املبادرات املجتمعية وأثرها في تعزيز االنتماء الوطني) 1436/12/29هـ

19

املشاركة في فعاليات املؤتمر العلمي السادس للطالب والطالبات (منسقة) 1436/04/20-21

20

اإلشراف على اللجنة النسائية في حملة التبرع بالخاليا الجذعية 1437/01/16هـ

21
22
23

املشاركة في لقاء مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني بعنوان تكريس مبادئ الوسطية واالعتدال في سبيل تحقيق روح االنتماء والوحدة الوطنية
تحت عنوان (التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية) بتاريخ 1436/04/26هـ
املشاركة السنوية ضمن لجان حفل التخرج بالجامعة
املشاركة في لقاء (التقنيات الحديثة شراكة وتكامل) وتقديم ورقة عمل عن األمن والسالمة في املختبرات املدرسية تاريخ 1435/7/12هـ بمسرح إدارة
التربية والتعليم للبنات

9

24
25
26
27

املشاركة في اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثالث بقيادة الطالبة واملقام من الفترة (1438/2/2-1/27هـ) بعنوان اقتصاد اململكة العربية السعودية
بين التنمية املستدامة والرؤى املستقبلية
عضو في فريق إعداد تقييم ذاتي مؤسس ي خاص بسياق البحث العلمي وخدمة املجتمع بقرار  37131662وتاريخ 1437/10/28هـ
املشاركة في املؤتمر العلمي األول بقيادة الطلبة واملقام في إدارة التعليم بمنطقة الباحة بتاريخ 1435/4/206-19-ه
(تدريب وتحكيم)
عضو تحكيم في جائزة الباحة لإلبداع والتفوق بتاريخ 1437/7/6هـ

28

املشاركة في البرنامج اإلثرائي (أنا وجائزة نوبل) الذي اقامته إدارة املوهوبات بالتعليم العام بمقر كلية العلوم خالل الفترة 1436/11/12 – 1ه|ـ

29

عضو املراجعة العلمية في األوملبياد الوطني إبداع ( 2014مسار البحث العلمي) ،قرار رقم  22/10وتاريخ 1435/1/14هـ

30

عضو في اللجنة املنظمة مللتقى (البحث العلمي ضرورة مجتمعية وريادة مستقبلية) واملقام بجامعة الباحة بتاريخ 1435/5/17-16هـ

31

عضو لجنة التحكيم في األوملبياد الوطني لإلبداع 1432/03/14هـ

32

عضو الجمعية العمومية لجمعية األطفال املعاقين برقم  182وتاريخ 1436/06/23هـ

اسم عضو هيئة التدريس

د .فتحية ناصر غرسان الغامدي
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