
ِّ
 
 :هـ(6341/7341)ِّجانِّاملعتمدةِّبقسمِّالرياضياتالل

دراسة كل ما  التخصصية في مهام اللجان تتلخص ِِّّاللجانِّالتخصصية:ِّ(أ

بالقسم وفقا للتخصصات  يتعلق بالشؤون ألاكاديمية والتعليمية والبحثية

 .املتوفرة بالقسم

 اللجان التخصصية بفرع الرجال: (1

 لجنة الجبر:(1
 مقرًرا يد. يوسف الشنيف

 عضًوا د. أحمد شراري 
 عضًوا د. أحمد علوي 

 عضًوا د. بندر املطيري 
 عضًوا د. سلمان السلمان

د. عبداللطيف 

 لعراجي

 عضًوا

 عضًوا د. فهد الشمري 

 عضًوا د. فوزي الذكير

 عضًوا د. محمد الزهيري 

 عضًوا د. محمد قرش ي

 عضًوا د. يوسف الخميس

 عضًوا د. يوسف بودبوس

 عضًوا . ناصر بن تركيد

 عضًوا د. خالد الشعالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة التحليل: (2
 مقرًرا د. الحسين قديري 

 عضًوا د. إبراهيم العليان

 عضًوا د. إخالق صديقي

 عضًوا د. السعيد مسلوب

 عضًوا د. املنجي بالل

 عضًوا د. برهان حلواني

 عضًوا د. بسام الصامت

 عضًوا هللا جي إحسان-مإ-تيد. 

 عضًوا د. حسن الطيب

 عضًوا د. حسين صدراوي 

 عضًوا د. سهيل الشابي

 عضًوا د. طارق الفاضل

 عضًوا د. عبيد القحطاني

 عضًوا د. عماد بشار

 عضًوا د. فتحي بوزفور 

 عضًوا د. فوزي الذكير

 عضًوا د. مالك طالبي

 عضًوا د. مبارز جارييف

 عضًوا لمد. محفوظ عا

 عضًوا د. محمد جاللي

 عضًوا د. مراد بن سليمان

 عضًوا د. مسعود بونخل

 عضًوا د. مصطفى بشر

 عضًوا د. مصطفى دملخي

 عضًوا د. منصور اليزيدي

 عضًوا د. نبيل الوريمي

 د. نجم الدين الشرفي

 
 عضًوا.

لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التو ولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا (3

 والهندسة:
 مقرًرا د. محمد قديري 

 عضًوا قديري  د. الحسين

 عضًوا د. املنجي بالل

 عضًوا د. برهان حلواني

 عضًوا د. تحسين غزال

 عضًوا جي إحسان هللا-مإ-د. تي

 عضًوا د. شريف دشموخ

 عضًوا د. فهد الشمري 

 عضًوا د. مالك طالبي

 عضًوا د. محمد جاللي

 عضًوا د. نبيل الوريمي

 عضًوا د. ناصر بن تركي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيات (4

 الحاسبة:
 مقرًرا د. نجم الدين الشرفي

 عضًوا د. إبراهيم العليان
 عضًوا د. بدر القحطاني
 عضًوا د. بندر املحسن

 عضًوا د. رضوان بت
 عضًوا د. سليم عبيدات

 عضًوا د. صالح حسن
 عضًوا د. محمد عبدالواحد

 عضًوا د. منصور اليزيدي
 عضًوا ري د. منصور الشه

 

 

 

 

 
 

لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيات (5

 التطبيقية:
 مقرًرا د. السعيد مسلوب

 عضًوا د. بدر القحطاني
 عضًوا د. بندر املحسن

 عضًوا د. حسن الطيب
 عضًوا د. خواجه ظفر إلهي

 عضًوا د. سهيل الشابي
 عضًوا د. عبيد القحطاني

 عضًوا د. عماد املهدي
 عضًوا د. عماد بشار
بويه د. محمد سي

 عبدهللا

 عضًوا
 عضًوا د. مراد بن سليمان

 عضًوا د. مسعود بونخل
 عضًوا د. مصطفى بشر

 عضًوا د. مصطفى دملخي

 

 

 عضًوا د. منصور الشهري 
 

لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيات (6

 املتقطعة:

 مقرًرا د. محمد الزهيري 

 عضًوا د. املنصف بوعزيز

 عضًوا د. أحمد شراري 

 عضًوا د. عبداللطيف لعراجي

 عضًوا د. مساعد العبداللطيف

 عضًوا د. يوسف الشنيفي

 عضًوا. د. يوسف بودبوس

 

 

 

 

 

 اللجان التخصصية بفرع الطالبات:  (2

 ( لجنة الجبر:1

 هند البليهد  د.

 حنان العليان د. 

 عزة الطحان د.

 تشير  فيروز   د.

 

 

 

 

 

 

 ( لجنة التحليل:2

 فاطمة جمجوم  د.

 ميساء القرش ي  د.

 فردوس توفيق  د.

 هيفاء طحالوي  د. 

 زينب منصور  د. 

 نجالء التويجري  د.

 سعاد الحميدان د. 

 املفرج جواهر  د. 

 هيفاء بن جبرين  د.

 بتسام باجنيدإ  د.

لجنة الهندسة  ( 3

 التفاضلية والتبولوجي:

 هيلة العودان  د.

 الشهري  نورة  د.

 هناء السديس د. 

 ليانا بوتان د. 

 جواهر املفرج د. 

 

 

 

 



 ( لجنة الرياضيات الحاسبة:4

 فردوس توفيق  د. 

 تشير  فيروز    د.

 الحربي عبير    د. 

 

 

 

 ( لجنة الرياضيات التطبيقية:5

 فيروز تشير  د. 

 عبير الحربي  د. 

 عشرات جاهان  د.

 مها العماري   د. 

 يمان الاحمديإ  د. 

 هدى السعود  د.

 

ِّ:ِِّّاللجانِّاألخرىِّ(ب

تهةتم هةذا اللجنةة بمختلةف شةؤون طةالب الدراسةات العليةا وحسةن سةير    :ت العليةالجنة الدراسةا( 1

 عملية التدريس ملقررات البكالوريوس والدكتوراا.

 

 مقرًرا د. طارق الفاضل
 عضًوا د. السعيد مسلوب

 عضًوا فهد الشمري د. 

 عضًوا د. فوزي الذكير

 عضًوا د. يوسف الخميس

 لباتمنسقة الطا د. نجالء التويجري 

  د. هيلة العودان
ً
 عضوة

 عضًوا أ. خالد طنش

. زروععال املأ. 
ً
 عضوة

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ



ترعةةةذ هةةةذا اللجنةةةة مختلةةةف شةةةؤون املبتعثةةةين وتةةةدرس طلبةةةات    لجنةةة رعايةةةة املعيةةةدين واملتفةةةوقين:( 2

 معيد، كما تسهر علذ رعاية املتفوقين من طالب القسم. علذ وظيفةإلالتحاق بالقسم 

 

 مقرًرا إبراهيم العلياند. 

 مقرر لجنة التعيين د. بندر املطيري 

 عضًوا د. سلمان السلمان

 عضًوا بدر  القحطانيد. 

 عضًوا د. منصور اليزيدي

 منسقة الطالبات د. وكيلة القسم

  د. هند البليهد
ً
 عضوة

  د. هيفاء الجبرين
ً
 عضوة

 عضًوا. أ. خالد نوار

. أ. مها الدوسري 
ً
 عضوة

 ة لجنة املبتعثينمقرر  د. عبير الحربي

  د. ميساء القرش ي
ً
 عضوة

  د. هيلة العودان
ً
 عضوة

  د. إيمان ألاحمدي
ً
 عضوة

 عضًوا د. طارق الفاضل

 عضًوا د. يوسف الشنيفي

. أ. عبير صوالن
ً
 عضوة

ِّ

   برنامج "أستاذ زائر" في إطار تدرس هذا اللجنة الطلبات املقدمة   لجنة ألاساتذة الزائرين:( 3

 راءات هثل هذا الزيارات العلمية.و تتابع إج

 

 مقرًرا د. نبيل الوريمي

  نورة الشهري د. 
ً
 عضوة

 عضًوا د. فوزي الذكير

 عضًوا د. املنجي بالل

ِّ

ِّ



مهةةام هةةذا اللجنةة تتمثةةل فةةي دراسةةة خطةة  البةرامج ألاكاديميةةة بالقسةةم،  وكةةل مةةا   :لجنةة الخطةة  (  4

 رات.تعديل الخط  واملقر تطوير و يستجد من مقترحات ل

 

 مقرًرا د. املنصف بوعزيز

 عضًوا د. املنجي بالل

 عضًوا د. فوزي الذكير

 عضًوا د. مصطفى دملخي

 عضًوا د. أحمد شراري 

 عضًوا د. مالك طالبي

 عضًوا د. محمد قديري 

 عضوة د. فردوس توفيق

  د. عبير الحربي
ً
 عضوة

ِّ

العلةوم  بكالوريوسلبات معادلة مقررات فة بدراسة طهذا اللجنة مكل  لجنة معادلة املقررات:(  5

 .في الرياضيات

 

 مقرًرا د. أحمد شراري 

 عضًوا د. مصطفى دملخي

ِّ

علةةةذ أعضةةةاء هي ةةةة مهمةةةة هةةةذا اللجنةةةة اةةةي توزيةةةع املقةةةررات الدراسةةةية   لجنةةةة الجةةةدول الدرا ةةة ي:(  6

 .املحاضرات شعبومعالجة كل ما يتعلق ب ترتيب جداولهمو دريس الت
 

 ًرامقر  د. عماد بشار

 عضًوا الدكتور/ رئيس القسم

 عضًوا د. برهان حلواني

 عضًوا. د. صالح حسن
ِّ

تضةةةةةةطلع هةةةةةةذا اللجنةةةةةةة بمهمةةةةةةة توزيةةةةةةع شةةةةةةعب التمةةةةةةارين علةةةةةةذ    لجنةةةةةةة جةةةةةةداول التمةةةةةةارين:(  7

 باملراقبات. مساعدي أعضاء هي ة التدريس وترتيب جداولهم، وكل ما يتعلق
 

 مقرًرا أ. مالك زين العابدين

 عضًوا. حميديأ. هاني ال



إلاجابةات وكةل مةا  نة تتمثل في جمع النتةائج وكراسةاتمهمة هذا اللج  :متحاناتلجنة إلا (  8

 يتعلق بشؤون إلاختبارات.
 

 مقرًرا أ.حازم حسين

 عضًوا. أ. هاني الحميدي
ِّ

مهمةةةةةةة هةةةةةةذا اللجنةةةةةةة اةةةةةةي إسةةةةةةتقبال قةةةةةةرارات إجةةةةةةراء   لجنةةةةةةة الاختبةةةةةةارات اللهائيةةةةةةة البديلةةةةةةة:(  9

 اللهائية البديلة والتنسيق إلجرائها. إلاختبارات
 

 مقرًرا خالد الشعالند. 

 عضًوا د. صالح حسن 

 عضًوا علي آل ناصرد. 

 عضًوا عبد الهادي القحطانيأ. 
ِّ

الطالبيةةةةةةة عةةةةةةات املراجإسةةةةةةتقبال تسةةةةةةهر هةةةةةةذا اللجنةةةةةةة علةةةةةةذ   لجنةةةةةةة الشةةةةةةؤون الطالبيةةةةةةة:(  11

 معالجة مشاكلهم. واهنماماتهم وتسهر علذ انشغاالتهم ك الطالبوتشار 
 

 مقرًرا د. مصطفى دملخي

 عضًوا د. تحسين غزال

 عضًوا د. حسن الطيب

 عضًوا علي آل ناصر أ. 

 عضًوا عبدالهادي القحطاني أ.
ِّ

تعنةةةذ هةةةذا اللجنةةةة باعةةةداد طلبةةةات تةةةيمين املراجةةةع الدراسةةةية   لجنةةةة ال تةةةب الدراسةةةية:(  11

 ة التي تخدم الطالب.املعتمدة و كل ما يتعلق بشؤون ال تب الدراسي

 
 مقرًرا د. عماد سيد املهدي

 عضًوا د. خواجه ظفر إلهي

 عضوة د. هند البليهد 

 عضوة. أ. نوال العتيبي

ِّ

 تنسيق وجدولة املحاضرات العلمية.ب مكلف :لعلميةمسؤول املحاضرات ا(  12
 

  مقرًرا.                    د. نبيل الوريمي



 

أجهةةةةةةزة معامةةةةةةل علةةةةةةذ تشةةةةةةرم هةةةةةةذا اللجنةةةةةةة   :عامةةةةةةل الحاسةةةةةةوبإلاشةةةةةةرام علةةةةةةذ ملجنةةةةةةة (  13

 بالقسم و تقوم بصيانتها و تسهر علذ إلاستفادة املثلذ للطالب من هذا املعامل.الحاسوب 

 
 مقرًرا د. مصطفى بشر

 عضًوا د. رضوان بت

 عضًوا أ. عادل الشهري 

 عضًوا أ. خالد طنش

 عضًوا أ. سنجيف رانجن

 عضًوا. أ. شاكر الصباغ

  

م تبةة محتويةات تشرم هذا اللجنة علذ كل ما يتعلةق  ب  : تبةامللجنة إلاشرام علذ (  14

عمليةةات إلاسةةتعارة دوام امل تبةةة و و تضةةمن السةةير الحسةةن لةة و تقةةوم بفهرسةةتها و ترتي هةةاالقسةةم 

 وإلارجاع.
 

ِّ

ِّ

تشةةةةةةةةرم هةةةةةةةةذا اللجنةةةةةةةةة علةةةةةةةةذ مختلةةةةةةةةف ألانشةةةةةةةةطة الطالبيةةةةةةةةة وتقةةةةةةةةوم    نشةةةةةةةةطة:لجنةةةةةةةةة ألا(  15

التةةةةي تن مهةةةةا  فعاليةةةةات الثقافيةةةةةبالتنسةةةةيق مةةةةن أجةةةةل املشةةةةاركة الفعالةةةةة لطةةةةالب القسةةةةم فةةةةي ال

 الكلية والجامعة و غيرها.

 
 مقرًرا عاطف محمودأ.  

 عضًوا. أ. مالك زين العابدين

ِّ

تشةةرم هةةذا اللجنةةة علةةذ قاعةةات البةةف   :علةةذ قاعةةات البةةف التلفزيةةونيلجنةةة إلاشةةرام (  61

 التلفزيوني بالقسم وتسهر علذ صيانة أجهزتها.

 
 مقرًرا أ. عادل الشهري 

ِّ

 مقرًرا د. محمد خياطة

 عضًوا أ. حازم حفناوي 

 عضًوا أ. سنجيف رانجن



تقةةةوم هةةةذا اللجنةةةة بتحةةةديف وتطةةةوير   لجنةةةة إلاشةةةرام علةةةذ املوقةةةع الال ترونةةةي للقسةةةم:(  71

 املوقع إلال تروني للقسم.وصيانة 

 
 امقرًر  د. حسن الطيب

 عضًوا أ. علي آل ناصر

 عضًوا أ. شاكر الصباغ
 

رض غةرئةيس القسةم ب سةعادة  ق مةعيسةنتقوم هذا اللجنة بالت   أمانة مجلس القسم:(  81

صةةياغة الجلسةةات و هةةذا إرسةةال الةةدعوات لحضةةور التحضةةير لعقةةد جلسةةات مجلةةس القسةةم و 

 .مجالس محاضر املجلس وإدخال البيانات علذ ن ام

 
 قرًرام د. مسعود بونخل

 عضًوا د. أحمد شراري 

 عضًوا. أ. هاني الحميدي

  الرميح تماضر أ.  
ً
 عضوة

 تشةةةرم علةةةذو  تت ةةةون هةةةذا اللجنةةةة مةةةن  مانيةةةة أعضةةةاء   الاسةةةتقطاب:التعاقةةةد و لجنةةةة(  19

املتميةزين مةن أعضةاء هي ةة التةدريس غيةةر  علةذ اسةتقطابدراسةة طلبةات التعاقةد مةع القسةم و 

 .السعوديين ومن في ح مهم

 

كاديميةةةةة تشةةةرم هةةةذا اللجنةةةة علةةةذ الشةةةؤون ألا  لجنةةةة الرياضةةةبات ألاكتواريةةةة واملاليةةةة:(  12

فةةةي الرياضةةةيات ألاكتواريةةةة واملاليةةةة الةةةذي إنطلةةةق  العلةةةوم  بكةةةالوريوسوكةةةل مةةةا يتعلةةةق ببرنةةةامج 

 حديثا. 
 

 )املرشد ألاكاديمي للبرنامج(.  مقررا.           سهيل الشابي د.

 .ةعضو              عبير الحربي د.

 .ةعضو            هيلة العودان د.

 عضوا.     محمد عبدالواحد د.

 عضوا.          الذكير  فوزيد. 

 عضوا.         د. محمدالغامدي
ِّ



تشةةةةةةرم هةةةةةةذا اللجنةةةةةةة علةةةةةةذ مختلةةةةةةف الشةةةةةةؤون ألاكاديميةةةةةةة   لجنةةةةةةة إلارشةةةةةةاد ألاكةةةةةةاديمي:(  12

 لطالب بكالوريوس العلوم في الرياضيات.

 )املرشد ألاكاديمي للبرنامج(.    مقررا.   د. أحمد شراري 

 د. يوسف بودبوس    عضوا.

 عضوا.    عبد الع يم حامد. أ

 . وائل مصطفى  عضوا.أ
فةي  تقةوم بدراسةة طلبةات املشةاركةتت ون هذا اللجنة من عضةوين و   :املؤتمراتلجنة (  22

ى إسةةةةةتيفائها ، ومةةةةةداملقدمةةةةةة مةةةةةن طةةةةةرم أعضةةةةةاء هي ةةةةةة التةةةةةدريس غيةةةةةر السةةةةةعودييناملةةةةةؤتمرات 

 .للشروط
ِّ

فةي حصةص  العمليةة التعليميةةتطةوير شرم هذا اللجنة علذ عمليةة ت  :مارينلجنة الت(  32

 آلداء املحاضرين واملعيدين. يم الدوري علذ التقيالتمارين وكذا 

 مقررا.      منصور الشهري د. 

 عضوا.      خالد الشعالند. 

تقةةوم هةةذا اللجنةةة بمتابعةةة إنطةةالق    طةةالب:لجنةةة متابعةةة ألاداء التدريوةة ي وحضةةور ال(  42

عنةةةد بدايةةةة كةةةل فصةةةل درا ةةة ي وذلةةةك بتعب ةةةة نمةةةاذج  والشةةةروع فةةةي التةةةدريسالعمليةةةة التعليمية

كةةةد مةةةن جاهزيةةةة ألاقسةةةام للشةةةروع فةةةي قصةةةد التيو أعضةةةاء هي ةةةة التةةةدريس الطةةةالب    حضةةةور 

 ألاسبوع ألاول.  ذمن تدريسعملية ال

 مقررا.         د.  بسام الصامت  

 أ. عبد الهادي القحطاني  عضوا.

تقةوم هةذا اللجنةة باعةداد نمةاذج العةبء التدريوة ي  عضةاء    لجنة العةبء التدريوة ي:(  25

   هي ة التدريس ومن في ح مهم وكذا نماذج ألاعباء التدريسية الزائدة.

 أ.  هاني الحميدي   مقررا.

 عضوا.         أ. خالد نوار 

 عضوا.    أ. شاكر الصباغ 

 محمد أبوالريش  عضوا. أ.

 عضوا.        مو  ذ رحمةأ. 

 عضوا.   أ. وائل مصطفى  

 أ. سنجيف رانجان  عضوا.



 

هةةةةةذا اللجنةةةةة بتجميةةةةةع ورصةةةةةد كافةةةةة البيانةةةةةات الالزمةةةةةة  تعنةةةةةذ   :تقريةةةةةر السةةةةنوي لجنةةةةة ال(  26

ة تعب ة النماذج إلاحصائية التي ترد إلذ القسم مةن طةرم وكالة، وكذا إلعداد التقرير السنوي 

الجامعةةةةةةةة لتطةةةةةةةوير ألاعمةةةةةةةال وإدارة إلاحصةةةةةةةاء واملعلومةةةةةةةات بالجامعةةةةةةةة وغيرهمةةةةةةةا واملتعلقةةةةةةةة فةةةةةةةي 

    .مع مها برصد مختلف نشاطات ومساهمات القسم  ومنسو يه

 

 مقررا.                     أ.  خالد نوار 

 عضوا.          محمد عبد السميعأ. 
ِّ

ِّ

 ختلف شؤون إلاستبيانات بالقسم. تعنذ هذا اللجنة بم   :ستبياناتلجنة إلا (  27

 

 مقررا.                   فتحي  بوزفور .  د

 عضوا.                    فواز  العتيبيأ. 

 عضوا.          عبد الرحيم  حمدانأ. 
ِّ

ِّ

      :لتعليم إلال تروني و ن ام كلي رز لجنة ا(  82

 

 مقررا.                   نيبرهان حلوا.  د

 عضوا.                    عماد بشار    . د

 )ن ام كلي رز(  عضوا.                    محمد بلفقيهأ. 
ِّ

     :املشتريات بالقسملجنة (  29

 مقررا.                   ناصر بن تركي.  د

 عضوا.               مصطفى بشر    . د

   عضوا.         يعبدالهادي القحطانأ. 
ِّ

ِّ

ِّ

ِّ



      :منسقو املقررات الدراسية(  31
 

 املنسق                املقرر   

 د. مسعود بونخل ريض104

 د. مصطفى بشر ريض106

 د. خواجه ظفر إلهي ريض101

 برهان حلوانيد.  ريض111

 د. سلمان السلمان ريض131

 د. عبداللطيف لعراجي ريض151

 د. محمد جاللي ريض200

 د. محفوظ عالم ريض203

 د. السعيد مسلوب ريض204

 املنجي باللد.  ريض244

 د. رضوان بت. ريض254
 

 

إلاشرام علذ تنفيذ  إلاعتماد فيلجان تتلخص مهام ِِّّ:جلانِّاإلعتمادِّاألكادمييِّ(ج

خط  العمل ببرامج القسم، است مال جميع متطلبات الاعتماد ألاكاديمي، تعزيز  قافة 

اعضاء هي ة التدريس ومنسوبي القسم والطالب، أيجاد آلية فاعلة لتوفير  الجودة لدى

، رصد وتبويب املشروعات العلمية توظيف للخريجين في مجاالت تخصصهمفرص ال

، تح يم الخط  راسات العليا، تقويم برامج الدلبحثية التي نفذها القسم وأعضاؤاا

، التيكد املقررات إلال ترونيةالعمل ب، تفعيل وإدماج جهات داخلية وخارجية الدراسية من

 كل فصل. منمن توفر إجراءات السالمة باملعامل والقاعات الدراسية قبل بدأ الدراسة 

 ( اللجنة العليا:1
 

 مقررا  د. بندر املحسن )رئيس القسم(

 عضوا   د. فوزي الذكير

 عضوا  )منسق اعتماد البرنامج( د. تحسين غزال

 ةعضو                             القسموكيلة د. 

 ةعضو  )منسقة فرع الطالبات( د. فيروز تشير 

 

 

 ( لجنة التقويم والاعتماد ألاكاديمي:2
 

 مقررا   د. تحسين غزال

 عضوا   د. سليم عبيدات

 عضوا  د. أحمدشراري 

 عضوا   د. فيروز تشير

 عضوا   د. نورة الشهري 

 عضوا    شاكر الصباغأ. 

 عضوا    سنجيف رانجانأ. 



 التطوير والجودة: ( لجنة3
 

 مقررا   د. فوزي الذكير

 عضوا   د. تحسين غزال

 عضوا  د. املنجي بالل 

 عضوا  د. هيفاء الجبرين 

 عضوا  د. هند البليهد

 عضوا   أ. هاني الحميدي

 ( لجنة إلارشاد الطالبي:4
 

 مقررا   د. أحمد شراري 

 عضوا   د. سهيل الشابي

 عضوا   د. فردوس توفيق 

 عضوا   وارأ. خالد ن

 عضوا  أ. وداد باب ر 

 عضوا   أ. حنان العوهلي 

 ( لجنة املعامل وألاجهزة والخدمات:5
 

   د. مصطفى بشر
ً
 مقررا

 عضو  أ. شاكر صباغ

   أ. خالد طنش
ً
 عضوا

 عضوا  د. عبير الحربي

 ( لجنة شؤون الخريجين والتوظيف:6

 مقررا  د. عماد املهدي

 عضوا  د. فردوس توفيق

 عضوا   لشهري أ. عادل ا

 عضوا  أ. خالد نوار

 عضوا  أ. سمية الهزاع

 ( لجنة خدمة املجتمع:1
 

 مقررا   د. برهان حلواني

 عضوا  د. عماد بشار

 عضوا   أ. هاني الحميدي

 عضوا   د. فاطمة جمجوم

 عضوا   أ. عبير صوالن

 ( لجنة الدراسات العليا والبحف العلمي:8
 

 مقررا  د. السعيد مسلوب

 عضوا  ة العوداند. هيل

 عضوا  د. نجالء التويجري 

 

 ( لجنة الخط  الدراسية:9
 

 مقررا د. املنصف بوعزيز

 عضوا د. املنجي بالل 

 عضوا د. فوزيالذكير

 عضوا د. محمد قديري 

 عضوا د. مصطفى دملخي

 عضوا د. احمد شراري 

 ةعضو  د. فردوس توفيق

 ةعضو  د. عبير الحربي

 ( لجنة التعليم إلال تروني:10
 

 مقررا د. رضوان أختر بت

 عضو أ. شاكر صباغ

 عضوا د. ليانا بوتان

 عضوا أ. مها الدوسري 

 

 

 لجنة السالمة: ( 11
 

  د. مصطفى بشر
ً
 مقررا

 عضوا أ. شاكر صباغ

 عضوا أ. عبير صوالن

 عضوا أ. رهام الغفيلي

 

 

     :إعتماد برامج الدراسات العليالجنة (  12

 مقررا.                   املنجي يالل.  د

 )منسقة فرع الطالبات(  .ةعضو          سعاد الحميدان    . د

   ا.عضوً              مراد بن سليمان. د

   ا.عضوً                   محمد جاللي. د

   ا.عضوً           محمد عبد الواحد. د

 عضو                    ريم الحف ي. د
ً
   .ة



 قسمِّالرياضيات:منسقوِّاإلعتمادِّاألكادمييِّبِّ(د

 د. تحسين مصطفى غزال  منسق برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات )طالب(:

 فيروز سعيد تشيرد.   طالبات(:فرع المنسقة برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات )

 سهيل محسن الشابيد.   منسق برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات ألاكتوارية واملالية )طالب(:

 المنجي أحمد باللد.   )طالب(: الدراسات العليابرامج إلاعتماد ألاكاديمي لمنسق 

 سعاد يعقوب الحميدان.د.   )طالبات(: الدراسات العليابرامج إلاعتماد ألاكاديمي لمنسقة 


