اجلمعية العلمية السعودية للعلوم
الفيزيائية
الدورة الرابعة 1437-1434هـ

وأداء متميز)
عمل مؤسسي رصني
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ٍ
ريم بنت حممد أبوراس الطويرقي
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اجلمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية
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محاور اللقاء
 -1تعريف بالجمعية ومقدمة تاريخية مختصرة
 -2العمل المؤسسي للجمعية في دورتها الجديدة
 -3الجهود المبذولة لتطويرخطة إستراتيجية ألداء الجمعية –
الخطط المرحلية التنفيذية
 -4نحو تواصل فعال (العالقات العامة واإلعالم ) وأنشطة مثمرة
(إنجازات ومبادرات)
 -5فرع المعلمين
 -6الفرع الطالبي
-7الوضع المالي للجمعية (ميزانية الجمعية ،العضوية ،شؤون
إدارية)
 -8رسالة ختامية

تعريف بالجمعية ومقدمة تاريخية مختصرة

أنشأت الجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية في جامعة الملك خالد عام  1422هـ  ،حيث صدرت
موافقة مجلس الجامعة في  16/11/1422هـ بالقرار رقم ( 1422/1423-3-15هـ)
تضم الجمعية أكثر من  300عضو من طلبة ،معلمين ،اعضاء هيئة تدريس و باحثين.
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عقد خمس ملتقيات علمية
دورات علمية (بلغ عدد المستفيدين ) ٣٠٠
محاضرات علمية
برامج صيفية
لقاءات للمعلمين في مختلف مناطق المملكة
نقاشات علمية عبر تويتر
مجلة ف٥

تطلعات جملس اإلدارة
عمل مؤسسي

تواصل
ّ
فعال
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أنشطة

مثمرة

نحو عمل مؤسسي .....
رئيس
المجلس
رئيس قسم
المعلمين

نائب
الرئيس

مجلس
اإلدارة
المسؤول
المالي
أمين
المجلس
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رئيس الفرع
الطالبي

مسؤول
العالقات
العامة

هيكلة ،التوصيف
الوظيفي ،وتحديد
المهام

ألية العمل اإلداري
وطبيعته

األرشفة اإللكترونية
والتوثيق

الفروع
مسؤول
مكتب
العضوية
مسؤول
المكتب
اإلعالمي

بناء خطة
إستراتيجية وخطط
تنفيذية

متابعة األداء ومدى
جودته(إدارة الجودة)

طبيعة العمل اإلداري :

7

نحو عمل مؤسسي .....

 -1العمل بروح الفريق
 -2تحمل المسؤولية العامة والخاصة
-3استخدام األنظمة األدارية الحديثة كنظام إدارة ضمان الجودة
 -4اجتماعات دورية للوصول لق اررات مع توثيق هذه االجتماعات
وآلية إتخاذ القرار
 -5يقوم على تفعيل كل قرار ومتابعته عضو  /أعضاء من مجلس
اإلدارة.
 -6االلتزام باألنظمة اإلدارية للدولة مع التخفيف من اإلجراءات
البيوقراطية قدر اإلستطاعة.
 -7استخدام سبل اإلتصال الحديثة للتواصل مع أعضاء الجمعية
ومع
المجتمع.
 -8التزام نظام الالمركزية في اإلدارة قدر المستطاع

هيكلة ،التوصيف
الوظيفي ،وتحديد
المهام

ألية العمل اإلداري
وطبيعته

األرشفة اإللكترونية
والتوثيق

بناء خطة
إستراتيجية وخطط
تنفيذية

متابعة األداء ومدى
جودته(إدارة الجودة)

نحو عمل مؤسسي .....
هيكلة ،التوصيف
الوظيفي ،وتحديد
المهام

ألية العمل اإلداري
وطبيعته

األرشفة اإللكترونية
والتوثيق

بناء خطة
إستراتيجية وخطط
تنفيذية

متابعة األداء ومدى
جودته(إدارة الجودة)
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العمل على بناء خطة استراتيجية للجمعية (و العمل مازال مستم ار)

بناء خطة
إستراتيجية

وخطط تنفيذية
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 -1إتباع الخطوات المهنية المعروفة عالميا لبناء خطة
إستراتيجية.

 -2إستخدام طرق التحليل والقياس المتنوعة:
SWOT, Members and public polling,
… Benchmarking, Independent Opinions, and
)so on

العمل على بناء خطة إستراتيجية للجمعية (و العمل مازال مستم ار)
 -3مراجعة وتحديد رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها اإلستراتيجية.

بناء خطة
إستراتيجية

الرؤية:
نحو ريادة عالمية في ترسيخ العلوم الفيزيائية بمختلف
تخصصاتها ،ودعم المتخصصين بها من باحثين ومعلمين

وطلبة.
وخطط تنفيذية
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الرسالة:
توفير مرجعية وطنية محترفة ذات عمق محلي وبعد عالمي
لتأطير ودعم الدور الرائد للعلوم الفيزيائية في خدمة اإلنسان
من خالل رفع كفاءة المهتمين المهنية ومن خالل تواصل
مجتمعي فاعل.

العمل على بناء خطة إستراتيجية للجمعية (و العمل مازال مستمرا)
 -3مراجعة وتحديد رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها اإلستراتيجية.

بناء خطة
إستراتيجية

وخطط تنفيذية
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األهداف:
 .1العمل على تطوير األداء المؤسسي للجمعية لترسيخ مكانتها االعتبارية كجمعية
مهنية ذات بعد وطني واقليمي وعالمي.
 .2العمل على بناء عالقات استراتيجية فاعلة مع صناع القرار ومع الشخصيات
االعتبارية و مع كافة مؤسسات المجتمع المتخصصة منها والعامة بالقطاعين
الحكومي والخاص والمؤثرة والمتأثرة بتطور العلوم الفيزيائية .
 .3تأكيد أهمية العلوم الفيزيائية ودورها الرائد في تنمية المجتمعات وتقدمها ودعم
االقتصاد المبني على المعرفة.
 .4رفع ثقافة المجتمع حول العلوم الفيزيائية بشتى طرق االتصال المتاحة.
 .5توفير سبل الدعم العلمية او المعنوية او المادية أو اإلعالمية للمتخصصين
وللمهنيين وللمهتمين بالعلوم الفيزيائية.
 .6إيجاد وتشجيع قنوات للتواصل البناء بين أعضاء الجمعية والمجتمع العلمي بشتى
الطرق المتاحة.
 .7رفع كفاءة تعليم وتعلم العلوم الفيزيائية.
 .8تنمية ودفع عجلة البحث العلمي في مختلف تخصصات العلوم الفيزيائية ورفع
مستوي التنافس المحمود على المستويين المحلي والدولي

العمل على بناء خطة استراتيجية للجمعية (و العمل مازال مستمرا)

م
1
2
3م
4
15
6
2
7
38
49
510
11
6
12
713
14
15
8
12
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(شهر  1434 / 11 – 6هـ)
المرحلة األولى
11 10 9 8 7 6
البرنامج
.
اإلستراتيجية
األهاداف
من
والمنبثقة
التنفيذية
األهداف
تحديد
للجمعية-
وضع التنظيمات اإلدارية 4
المرحلة الثالثة
(شهر 1435 / 11– 6د .سالم  +د .ريم
هـ)
أ .سمية
إنشاء مكتب العضوية وتنظيم إجراءاته
المسؤول
م
(شهر  1435 / 5– 12هـ)
المرحلة الثانية
أراء أ .عمر
من 11
اإلستفادة 10
البرنامجتنفذ على مراحل9 8 7 ( 6
المسؤول
اعضاء
تطوير الموقع اإللكتروني  -5تحديد خطط تنفيذية
11 10 9 8 7 6
البرنامج
أ .هشام
خطةاإلعالمي وتنظيم إجراءاته
بناءالمكتب
إنشاء
الجمعية) .
العلمية
لألنشطة
تنظيمية
لجنة
تشكيل
د .زين
الجمعية العمومية
عقد اجتماع
إستراتيجية
توفير فرص وظيفية لخريجي الفيزياء
1
أ .هشام
عقد اجتماع دوري لألعضاء المسجلين بالجمعية لالستماع
األفكار مع جهات ذات صلة بأهداف الجمعية
وتبادل تفاهم
للمقترحاتمذكرات
توقيع
IoP
أو
APS
مع
توأمة
عمل
2
للطاقة الذرية والمتجددة ،مدينة الملك
(مدينة الملك عبدهللا
د .سالم  +د .زين
التواصل مع أقسام الفيزياء بالجامعات السعودية والجهات ذات
والتعليم)
أرامكو،وزارة
عبدالعزيز للعلوم
التربية العلوم
مجلة أفاق
والتقنية 3،إصدار
تنفيذية
وخططبالمملكة
العالقة بالفيزياء
الفيزياء
أقسام
مع
بالتعاون
تخصصية
محاضرات
تنظيم
أ .عمر
السعودية الرقمية
ألعضاء الجمعية في المكتبة
اشتراك
توفير
المعارض المحلية
المشاركة في
مرحلية
4
الحيوية
بالفيزيائيين القضايا
محاضرات عامة في
د .سالم  +د .زين  +أ.
البحثية
واالهتمامات
بالمملكة
تنظيمقاعدة بيانات
تأسيس
السنوية
والمهرجانات
عمر
 5إقامة برامج لخدمة المجتمع
popular
المؤتمراتكتب
ترجمةعنأو تأليف
أ .عمر
واإلقليمية والدولية
scienceالمحلية
وورش العمل
اإلعالن
الجمعية
جائزة
أ .عمر
حساب
إنشاء
تويترللجمعية في6مختلف مناطق المملكة
فروع
إنشاء
المسؤول

إنشاء حساب فيسبوك
صيفية7 /
شتوية
مدرسة
إقامة
يوتوب
حساب
إنشاء
إصدار النشرة الشهرية
الفيزيائية في
األبحاث
لمعامل
علمية
زياراتأو مجموعتين بحثية في السنة األولى
تنظيممجموعة
تأسيس

تأسيس مجلة علمية محكمة

مختلف الجامعات السعودية
إقامة مؤتمر الجمعية والمعرض المصاحب له

أ .عمر
أ .عمر
أ .هشام
د .زين

رئيس
المجلس

رئيس قسم
المعلمين

نائب الرئيس

مجلس
اإلدارة
المسؤول
المالي
أمين المجلس

هيكلة ،التوصيف
الوظيفي ،وتحديد
المهام

رئيس الفرع
الطالبي
مسؤول
العالقات
العامة

الفروع
مسؤول
مكتب
العضوية

ألية العمل اإلداري
وطبيعته

مسؤول
المكتب
اإلعالمي

األرشفة اإللكترونية
والتوثيق

بناء خطة
إستراتيجية وخطط
تنفيذية

متابعة األداء ومدى
جودته (إدارة الجودة)
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تطلعات جملس اإلدارة
عمل مؤسسي

تواصل
ّ
فعال

14

أنشطة

مثمرة

ّ

حنو تواصل فعال...

الموقع
اإللكتروني

العالقات العامة

مكتب العضوية

المكتب
اإلعالمي

•اإلشراف على األقسام التابعة للمكتب.
•متابعة إصدارات الجمعية مع مراعاة هوية الجميعة.
•التحضير للمؤتمرات والورش والدورات التابعة ألنشطة الجمعية.
•تنسيق اإلجتماعات بين أعضاء الجمعية.
•التحضير واإلعداد للمهرجانات الوطنية والمحافل الدولية.
•استقبال الشكاوي واقتراحات األعضاء وارسالها للجهات المعنية ومتابعها.
• القيام بالتسويق للجميعة لدى الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.
•القيام باإلشراف على جميع منتجات الجمعية العينية المتعلقة باألعضاء
وطريقة توزيعها وتوصيلها لهم (بطاقة العضوية ،مجلة ف  ،5مطبوعات
للجمعية .........الخ)
•متابعة تفاعل األعضاء مع برامج الجمعية بالتواصل مع العالقات العامة
رئيس العالقات العامة
أ .عمربن عبدهللا آل خليفه
pr@sps.org.sa
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ّ

حنو تواصل فعال...
الموقع
اإللكتروني

العالقات العامة

مكتب العضوية

المكتب
اإلعالمي

16

• متابعة تسجيل األعضاء الجدد بالجمعية
• إعالم اإلدارة المالية و القسم اإلعالمي بالجمعية بتسجيل
األعضاء الجدد أو تجديد اإلشتراك
• إصدار بطاقات العضوية لألعضاء
رئيس مكتب العضوية
أ .سارة بنت ناصر اليمني
membership@sps.org.sa

ّ

حنو تواصل فعال...
الموقع
اإللكتروني

العالقات العامة

مكتب العضوية

المكتب
اإلعالمي
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• توثيق جميع فعاليات الجمعية
• نشر ما يتم توثيقه عن طريق القنوات اإلعالمية التابعة
للجمعية
رئيس مكتب اإلعالمي
أ .هشام الدهيمش
media@sps.org.sa

ّ
حنو تواصل فعال...
الموقع
اإللكتروني

العالقات
العامة

مكتب
العضوية

المكتب
اإلعالمي
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مدير موقع الجمعية
أ .عفت راشد
webmaster@sps.org.sa

نستقبل مقترحاتكم عن الجديد للموقع
www.sps.org.sa

تطلعات جملس اإلدارة
عمل مؤسسي

تواصل
ّ
فعال
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أنشطة

مثمرة

حنو أنشطة مثمرة...
أنشطة

مبادرات

المجموعات
البحثية

الشراكات
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حنو أنشطة مثمرة...

مبادرات اجلمعية

أنشطة

مبادرات

المجموعات
البحثية

الشراكات
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تأليف كتب الفيزياء العامة وترجمتها
اإلعالم العلمي
أكاديمية الفيزياء والمدارس الصيفية
التطوير المهني للمعلمين
الشراكات اإلستراتيجية مع المؤسسات
الحكومية والعالمية
المجموعات البحثية الوطنية
قاعدة بيانات الفيزيائيين بالمملكة
تطوير العمل المؤسسي بالجمعية

فروع اجلمعية
يتكون القسم من رئيس للجنة اشرافية و عشرات المعلمين و
المعلمات يعملون كفريق لتحقيق أهداف القسم التي أقرتها الجمعية.
اإلسم
فهد عبدالرحمن الرحيلي
إبراهيم مرغوب الهندي
ناصر صالح اللحياني
رجاءاهلل عبداهلل الحربي
نوف عامر الدوسري
مها عوض المطيري
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الصفة
رئيس القسم
عضو اللجنة اإلشرافية – مقرر
عضو اللجنة اإلشرافية
عضو اللجنة اإلشرافية
عضو اللجنة اإلشرافية
عضو اللجنة اإلشرافية – مسئولة عن
الخدمات اإللكترونية للقسم (الموقع ،
صفحة تويتر  ،صفحة الفيس بوك )...

فروع اجلمعية
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م

الفعالية /البرنامج

الهدف /األهداف

المقر

1

لقاء
"التعريف بمهام القسم وتطلعاته "

التعريف بالقسم ومهامه وأهدافه ومد جسور التعاون
بين جميع األعضاء من أجل تنفيذ المهام

إلكتروني

2

لقاء وورشة عمل
اللجنة اإلشرافية  +مع مجلس اإلدارة
لمناقشة خطة الشراكة مع تعليم المدينة

مناقشة تطلعات القسم والوقوف على آلية التنفيذ

المدينة المنورة

3

ورشة تدريبية بعنوان
"تأهيل المدربين في مجال معالجة المفاهيم
العلمية الخاطئة في الميكانيكا"1 -

تمكين وتأهيل مجموعة من أعضاء الجمعية للتدريب
في مجال معالجة وتصحيح المفاهيم العلمية الخاطئة
في موضوعات ( القوة  ،والحركة ) الميكانيكا في
مناهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية"

الخبر

4

ورشة تدريبية بعنوان
"المفاهيم الفيزيائية البديلة لدى معلمي
ومعلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة"
( موضوعات  :القوة والحركة – الكهرباء
والمغناطيسية )

تمكين وتأهيل مجموعة من أعضاء الجمعية للتدريب
في مجال معالجة وتصحيح المفاهيم العلمية الخاطئة
في موضوعات ( القوة  ،والحركة ) الميكانيكا في
مناهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية"

المدينة

5

ورشة تدريبية بعنوان
"تدريس الفيزياء بالمرحلة الثانوية..
المشكالت والحلول"

تحديد مشكالت تدريس الفيزياء التي يعانيها الميدان
وعرض أبرز التوجهات العالمية في تدريس الفيزياء
 ،وتقديم الحلول للمشكالت في ضوء المقررات
الجديدة

الرياض

فروع اجلمعية
الفترة من صفر لنهاية عام  1435هـ
م

24

المهمة

1

بناء مسارات كفايات
برامج النمو المهني
( مشروع وطني )

2

بناء برامج التطوير
المهني لمسار الكفايات

3

إقامة ملتقى الجمعية
السنوي للمعلمين

الوصف
بناء مسارات كفايات النمو المهني التي يحتاجها
معلمي العلوم الفيزيائية وتتضمن الكفايات العلمية
التخصصية والتربوية ( مسارات الفيزياء بالمرحلتين
االبتدائية والمتوسطة  ،تخصص الفيزياء بالمرحلة
الثانوية )
تحويل مسار التطوير المهني إلى مجموعة من
البرامج التدريبية واللقاءات وورش العمل  ،المحكمة
والمطبوعة
إقامة ملتقى الجمعية السنوي لقسم المعلمين والذي
يتضمن دعوة المختصين في الفيزياء وتعليمها لتقديم
أوراق عمل وورش عمل تهدف إلى الرقي بتعليم
العلوم الفيزيائية .

فروع اجلمعية
يتكون الفرع من رئيس للجنة إشرافية ،و عشرات من طلبة البكالوريوس
و الدراسات العليا بما في ذلك عددا من المبتعثين ضمن لجنة تنفيذية
يعملون كفريق لتحقيق أهداف الفرع التي أقرتها الجمعية.
االسم
د .إيمان الجرافي
د .عطية البرادي
د .صباح القرني
أ .محمود حزام
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الصفة
رئيس القسم
عضو اللجنة اإلشرافية
عضو اللجنة اإلشرافية
عضو اللجنة اإلشرافية

فروع اجلمعية
النشاط

مجلة ف 5

رابطة نوادي الفيزياء
صفحة علمني

المجموعة البريدية
اللقاء السنوي

قناة يوتوب

المقررات اإللكترونية والدورات التدريبية
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فروع اجلمعية
مجموعة الفيزياء الذرية والبصرية والجزيئية
رئيس المجموعة
أ.د .علي بن أحمد الكاملي
اللقاء األول
الخميس  27ذو القعدة  1434هـ
الرياض
 9صباحا –  4عصرا
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رسالة ختامية هامة
* اعضاء مجلس اإلدارة والقائمين على فروع الجمعية ومكاتبها اإلدارية ومجاميعها البحثية لن
يألون جهدا في سبيل تحقيق أهداف الجمعية ،ولكن نجاحهم هو رهن تعاون أعضاء الجمعية
ورغبتهم الحقيقية في إنجاح هذه الجمعية الوطنية الهامة.
(التواصي بالحق وبذل الجهد)
يعيش وطننا الحبيب في عصر تنموي و نشهد جمعيا دعماً حكومياً ملموس للتعليم واإلقتصاد •
المبني على المعرفة ،والعلوم ،والبحث العلمي .وهناك الكثير من المبادرات المستقبلية العلمية
واإلقتصادية الطموحة.
(والمتوقع من علماء الوطن وأهل اإلختصاص الكثير)
* فلنتعاون جميعاً لخدمة ديننا ووطننا وأمتنا وايصال رسالتنا العلمية السامية لمجتمعاتنا والتى هي
في أمس الحاجة الى ذلك.
(نشر العلم وتوطينه ،بعد توفيق اهلل ،يرفع األمم)
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رسالة ختامية هامة

للتذكري باملبادرات التي تنتظر تعاونكم...
 .1تأليف كتب الفيزياء العامة و ترجمتها
 .2اإلعالم العلمي
 .3أكاديمية الفيزياء والمدرسة الصيفية
 .4التطوير المهني للمعلمين
 .5الشراكات اإلستراتيجية
 .6المجموعات البحثية الوطنية
 .7قاعدة بيانات الفيزيائيين بالمملكة
 .8تطوير العمل المؤسسي بالجمعية
 .9اللقاء العلمي (كل سنتين)
 .10موقع الجمعية العمومي ()sps.org.sa
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اجلمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية
عمل مؤسسي رصين وأدا ٍء متميز)
(نحو
ٍ

وفقنا هللا وإايمك
وشكرإ حلسن إس امتعمك
أعضاء مجلس اإلدارة:
د .سالم الفيفي (رئيس المجلس)
(نائب رئيس المجلس
د .زين يماني
د .حليمة السعيدي (المسؤول المالي)
(العالقات العامة واألعالم)
أ .عمر خليفة
د .ريم الطويرقي (أمينة المجلس ومسؤولة الجودة)

