
ِّ
 
 :هـ(1414)ِّجانِّاملعتمدةِّبقسمِّالرياضياتالل

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

 .بالقسم وفقا للتخصصات المتوفرة بالقسم بالشؤون األكاديمية والتعليمية والبحثية

 اللجان التخصصية بفرع الرجال: (1

                   لجنة الجبر: (1
 مقرًرا د. يوسف الشنيفي

 عضًوا د. أحمد شراري

 عضًوا د. بندر المطيري

 عضًوا د. سلمان السلمان

 عضًوا د. عبداللطيف لعراجي

 عضًوا د. فهد الشمري

 عضًوا د. فوزي الذكير

 عضًوا د. محمد الزهيري

 عضًوا د. يوسف الخميس

 عضًوا د. يوسف بودبوس

 عضًوا بن تركيد. ناصر 

 عضًوا د. خالد الشعالن

 عضًوا د. تركي السريهيد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لجنة التحليل: (2
 مقرًرا د. الحسين قديري       

 عضًوا د. إبراهيم العليان       

 عضًوا خالق صديقيأد.        

 عضًوا د. السعيد مسلوب       

 عضًوا د. المنجي بالل       

  عضًوا د. برهان حلواني       

 عضًوا د. بسام الصامت       

 جي إحسان-مإ-د. تي   

 هللا
  عضًوا

 عضًوا د. حسن الطيب      

 عضًوا د. حسين صدراوي      

 عضًوا د. سهيل الشابي      

 عضًوا د. طارق الفاضل      

 عضًوا د. عبيد القحطاني      

 عضًوا بشارد. عماد       

 عضًوا د. فتحي بوزفور      

 عضًوا د. فوزي الذكير      

 عضًوا د. مالك طالبي      

 عضًوا ارييفغد. مبارز       

 عضًوا د. محفوظ عالم      

 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      

 عضًوا وليد الالذقانيد.       

 عضًوا د. شريف دشموخ      

 عضوا د   د. محمد التركاوي

 عضًوا نجم الدين شرفيد.       

لجنةةةة التوبولوجيةةةا  (3

 والهندسة:
 مقرًرا قديريد. محمد       

 عضًوا شريف دشموخد.       

 عضًوا د. المنجي بالل      

 عضًوا د. برهان حلواني      

جي إحسان -مإ-د. تي     

 هللا
 عضًوا

 عضًوا الحسين قديريد.      

 عضًوا د. فهد الشمري     

 عضًوا د. مالك طالبي     

 عضًوا د. محمد جاللي    

 عضًوا الوريميد. نبيل     

 عضًوا د. ناصر بن تركي    

 

 عضًوا خالق صديقيأد.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنةةة الريةةاضةةةةةةيةةات  (4

 الحاسبة:
د. نجم الدين 

 الشرفي

          مقرًرا

 عضًوا د. إبراهيم العليان

 عضًوا د. بدر القحطاني

 عضًوا د. بندر المحسن

 عضًوا د. رضوان بت

 عضًوا د. سليم عبيدات

 عضًوا د. محمد عبدالواحد

 عضًوا د. منصور اليزيدي

 

 

 عضًوا د. منصور الشهري

 بسام الصامتد.  

] 

 عضًوا

 عضًوا د. مصطفى بشر 

 

 عضًوا د. شاه محمد
 

( لجنة الرياضيات 5

 األكتوارية والمالية

 سهيل الشابيد. 

 الشرفي

          مقرًرا

 عضًوا امحمد الدهبيد. 



 عضًوا د. فوزي الذكير

  
 

 

 

 

لجنةةة الريةةاضةةةةةةيةةات  (6

 التطبيقية:
 مقرًرا السعيد مسلوب د.

 عضًوا د. بدر القحطاني
 عضًوا د. بندر المحسن
 عضًوا د. حسن الطيب

 عضًوا د. خواجه ظفر إلهي
 عضًوا د. سهيل الشابي

 عضًوا د. عبيد القحطاني
 عضًوا عماد المهديد. 

 عضًوا د. عماد بشار
 عضًوا د. مراد بن سليمان
 عضًوا د. مبارز غارييف
 عضًوا د. مسعود بونخل

 عضًوا د. مصطفى بشر
 عضًوا د. مصطفى دملخي

 

 
 عضًوا محمد الغامديد. 

 عضًوا د. أحمد جلو

 عضًوا منصور الشهريد. 

 عضًوا د. امحمد الدهبي

 عضًوا د. مأمون تركاوي

 عضًوا د. شاه محمد

 عضًوا د. مساعد العبداللطيف

    

لجنةةة الريةةاضةةةةةةيةةات  (7

 المتقطعة:

 مقرًرا د. محمد الزهيري

 عضًوا د. المنصف بوعزيز

 عضًوا د. أحمد شراري

 عضًوا د. عبداللطيف لعراجي

 عضًوا د. مساعد العبداللطيف

 عضًوا د. يوسف الشنيفي

 عضًوا د. يوسف بودبوس

 عضًوا د. مأمون تركاوي
 

ع عضًوا

ض

وً 

 ا

 

 

 

 

 

 
 

 اللجان التخصصية بفرع الطالبات:  (2

 ( لجنة الجبر:1

 هند البليهد  د.

 حنان العليان د. 

 تشير  فيروز  د.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لجنة التحليل:2

 ميساء القرشي  د.

 هيفاء طحالوي د. 

 التويجري نجالء د.

 سعاد الحميدان د. 

 ريم الحفظي د. 

 هيفاء بن جبرين  د.

 بتسام باجنيدإ  د.

 رباب اليوسف  د.

 

 

 

لجنة الهندسة  ( 3

 التفاضلية والتبولوجي:

 هيلة العودان  د.

 الشهري نورة  د.

 هناء السديس د. 

 ليانا بوتان د. 

 جواهر المفرج د. 

 د. حنان العوهلي

 

 

 

 ( لجنة الرياضيات الحاسبة:4

 فردوس توفيق  د. 

 تشير  فيروز    د.

 الحربي عبير    د. 

 

 والمالية األكتوارية( لجنة الرياضيات 5

 أنوار المعلم  د. 

 



 

 ( لجنة الرياضيات التطبيقية:6

 تشير فيروز   د. 

 عبير الحربي  د. 

 جاهانت عشر  د.

 مها العماري  د. 

 حمدييمان األإ  د. 

 هدى السعود  د.

 سارة الزيد  د.

د. ريم المحمود

ِّ:ِِّّاملساندةاللجانِِّّ(ب

    :اللجنة االستشارية بالقسم( 1
 

 مقرًرا       )رئيس القسم(  مطيريدر الند. ب

 عضًوا                      سلمان السلماند. 

 عضًوا     د. فوزي الذكير                     

 عضًوا د. يوسف الخميس                    

 عضًوا                        قخطانيد. بدر ال

 عضًوا      د. المنجي بالل                      

 عضوةً )وكيلة القسم(       ريم المحمودد. 

 عضوةً                         هيلة العوداند. 

رض التحضةةةير لعقد غرئيس القسةةةم ب سةةةعادة  ق معيتقوم هذه اللجنة بالتنسةةة   أمانة مجلس القسةةةم:(  2

الجلسات وصياغة محاضر المجلس وإدخال البيانات هذه جلسات مجلس القسم وإرسال الدعوات لحضور 

 .مجالس على نظام
 

 مقرًرا د. مسعود بونخل

 عضًوا د. أحمد شراري

 عضًوا. الحميديأ. هاني 

 عضًوا. علي آل ناصرأ. 

 عضوةً  أ.  تماضر  الرميح
ِّ

تشةةةةره هذه اللجنة على مختلف الشةةةةؤون األكاديمية لطالب ب الوريوس  : ةاألكاديمي الشةةةةؤونلجنة (  3

 العلوم في الرياضيات.
 (.الرياضيات لبرنامج)المرشد األكاديمي     مقررا       د. أحمد شراري    

 عضوا   د. يوسف بودبوس    

 (.الرياضيات اإلكتوارية والمالية لبرنامج)المرشد األكاديمي    د. سهيل الشابي          عضًوا



 عضوا    عبد العظيم حامد. أ

 عضوا        . وائل مصطفى  أ

 أ. هاني الحميدي         عضوا

تهتم هذه اللجنة بمختلف شؤون طالب الدراسات العليا وحسن سير    :لدراسات العليااإلرشاداألكاديمي للجنة ( 4

 والدكتوراه.ماجستير  عملية التدريس لمقررات ال
 عضواً  )منسق فرع الطالب( نبيل الوريميد. 

 مقررة د. ريم الحفظي 
 عضواً  د. طارق الفاضل

 عضًوا د. السعيد مسلوب

 عضًوا فهد الشمريد. 

 عضًوا د. فوزي الذكير

 عضًوا د. عبيد القحطاني

 فرعمنسقة ) نورة الشهريد. 

 الطالبات(
 عضوةً 

 عضوةً  د. نجالء التويجري

 عضوةً  د. هيلة العودان

 عضوةً  د. هناء السديس

 عضًوا أ. خالد طنش

 عضوةً  أ. عال المزروع

ترعى هذه اللجنة مختلف شؤون المبتعثين وتدرس طلبات   اإللتحاق بالقسم  لجنة رعاية المعيدين والمتفوقين:( 5

 معيد، كما تسهر على رعاية المتفوقين من طالب القسم. على وظيفة
 مقرًرا د. ابراهيم العليان

 مقرر لجنة التعيين بندر المحسند. 

 عضًوا د. سلمان السلمان

)رئيس  مطيريدر  النبد. 

 القسم(
 عضًوا

 عضًوا منصور اليزيديد. 

 الطالباتفرع منسقة   (وكيلة القسم) ريم المحمودد. 

 عضوةً  د. هند البليهد

 عضوةً  د. هيفاء الجبرين

 عضوةً  ريم الحفظي. د

 اعضوً  عبدالعظيم يعقوبأ. 

 مقررة لجنة المبتعثين د. عبير الحربي

 عضوةً  د. ميساء القرشي

 عضوةً  د. إيمان األحمدي

 عضًوا العبداللطيف مساعدد. 

 عضًوا د. يوسف الشنيفي

 ضوةً ع نوال العتيبيأ. 

مهام هذه اللجنة تتمثل في دراسةةة خطط البرامج األكاديمية بالقسةةم،  وكل ما يسةةتجد من مقترحات   :لجنة الخطط (  6

 تعديل الخطط والمقررات.تطوير ول



 مقرًرا د. المنصف بوعزيز

 عضًوا د. المنجي بالل

 عضًوا الذكير د. فوزي

 عضًوا د. مصطفى دملخي

 عضًوا د. أحمد شراري

 عضًوا د. مالك طالبي

 عضًوا د. محمد قديري

 عضوة د. فردوس توفيق

 عضوةً  د. عبير الحربي

 

 عضوة عائشة ظافر. أ 

 

كاديمية وكل ما يتعلق تشةةةةةره هذه اللجنة على الشةةةةةؤون األ  لجنة الرياضةةةةةبات األكتوارية والمالية:(  7

 في الرياضيات األكتوارية والمالية الذي إنطلق حديثا.  العلوم  ب الوريوسببرنامج 
 

 )المرشد األكاديمي للبرنامج(.    امقررً          سهيل الشابي   د.

 اعضوً          الدهبيمحمد ا د.

 اعضوً           شعالن القرنيد. 

 اعضوً          فوزي الذكير     د.

 اعضوً             بندر المحسند. 

 ةً  )منسقة فرع الطالبات(عضو        عبير الحربي     د.

 ةً عضو      هيلة العودان    د.

 د. أنوار المعلم            عضوةً 

 عضًوا      عبدهللا الحمدانأ.

 عضوةً       العنود السعدونأ. 

ِّعضوةً        موضي البريديأ. 
ترتيب ودريس على أعضةةةاء هياة التمهمة هذه اللجنة هي توزيع المقررات الدراسةةةية   الدراسةةةي:لجنة الجدول (  8

 .المحاضرات شعبومعالجة كل ما يتعلق ب جداولهم
 

 مقرًرا د. عماد بشار

رئيس . بندر المطيري )د

 (القسم
 عضًوا

 عضًوا د. برهان حلواني

 عضًوا . مالك زين العابدين                      أ

 عضوا هاني الحميديأ. 

)وكيلة  ريم المحمودد. 

  القسم(
 عضوة

 عضوة هناء السديسد. 

 عضوة أ. الهنوه الحميضي

 عضوة مرام السالمأ. 

 عضوة أ. العنود السعدون



تسةةةةةةهر هذه اللجنة على إسةةةةةةتقبال المراجعات الطالبية وتشةةةةةةةار  الطالب   الطالبية: الحقوقلجنة (  9

 واهنماماتهم وتسهر على معالجة مشاكلهم.انشغاالتهم 
 

 مقرًرا د. مصطفى دملخي

 عضًوا د. حسن الطيب

 عضًوا علي آل ناصر أ. 
ِّ

 تدرس هذه اللجنة الطلبات المقدمة في إطار برنامج "أستاذ زائر"    لجنة األساتذة الزائرين:( 01

 و تتابع إجراءات هثل هذه الزيارات العلمية.

 مقرًرا د. نبيل الوريمي

 عضوةً  نورة الشهريد. 

 عضًوا د. المنجي بالل

 س رتيًرا أنور النجار. أ

  

اإلجابات وكل ما يتعلق  نة تتمثل في جمع النتائج وكراسةةةةةةةاتمهمة هذه اللج  :متحاناتلجنة اال(  11

 بشؤون اإلختبارات.
 

 مقرًرا حفناوي أ.حازم حسين

 عضًوا أ. هاني الحميدي

 عضًوا العابدينأ. مالك زين 

 مقررة اللجنة بفرع الطالبات  د. هيفاء طحالوي

 عضوة أ. ساره السعدون

 عضوة أ. موضي البريدي

 عضوة أ. الهنوه العزاز

ِّعضوةً                              سلمى السويلم    أ.   

إجراء اإلختبارات  طلباتمهمة هذه اللجنة هي إسةةةةةةتقبال    :اإلختبارات الشةةةةةةهرية البديلةلجنة (  21

 .ء هذه اإلختباراتوالتنسيق إلجراودراسة أعذار الطالب البديلة  شهريةال
 مقررا.                يوسف بودبوس.  د

 عضوا.               أحمد جلو        . د

 عضوا وليد الالذقاني                 . د

 أ. علي آل ناصر                    عضوا 
ِّ

إسةةةةةةتقبال قرارات اإلختبارات النهائية البديلة والتنسةةةةةةيق ب تعنى  االختبارات النهائية البديلة:لجنة (  31

 إلجرائها.
 

 مقرًرا مصطفى دملخيد. 

 
 عضًوا علي آل ناصر. أ

ِّ

    :ريض 499 مقررلجنة (  41
 مقررا                الحسين قديري.  د



 عضوا        مصطفى دملخي        . د

 مقررة اللجنة بفرع الطالباتد. وداد باب ر              

 د. هناء السديس                 عضوة

 أ. الهنوه الحميضي            عضوة

 أ. فايزه الشهري                  عضوة

 أ. سمية بن هزاع                عضوة

  عضوةأ. نهى المعتاز                      
 

    :ريض للدراسات العليا 599مقرر لجنة (  15
 مقررا                محمد   قديري.  د

 عضوا       السعيد مسلوب        . د

 ةعضو                فيروز تشير     . د

تعنى هذه اللجنة بإعداد طلبات تأمين المراجع الدراسةةةةية المعتمدة وب ل ما   لجنة ال تب الدراسةةةةية:(  61

 الدراسية التي تخدم الطالب.يتعلق بشؤون ال تب 
 

 مقرًرا د. عماد سيد المهدي

 عضًوا د. خواجه ظفر إلهي

 
مقررة اللجنة بفرع  د. هند البليهد

 عضوة. أ. نوال العتيبي الطالبات

 تنسيق وجدولة المحاضرات العلمية.ب م لف :لعلميةالمحاضرات الجنة (  71
 

 مقرًرا د. نبيل الوريمي

  مقررة اللجنة بفرع الطالبات حنان العلياند. 

 عضوة أ. منال الفليج

 عضوة مها الموسى   أ. 

 عضوة أ. موضي البريدي

 عضوة صالحه الفصيليأ. 

 عضوة أ. عائشة ظافر

 عضوة أ. رهام الغفيلي

 عضوة. نوال العتيبيأ. 

   

 

 

 

 

 
سلجنة (  81 سعلى تشره هذه اللجنة   :وقاعات البث باإلشراه على معامل الحا  بأجهزة معامل الحا

 .رافقادة المثلى للطالب من هذه المبالقسم و تقوم بصيانتها و تسهر على اإلستف وقاعات البث
 

 مقرًرا د. مصطفى بشر

 عضًوا د. رضوان بت

 عضًوا أ. عادل الشهري 

 عضًوا أ. خالد طنش

 عضًوا جننأ. سنجيف ر

سم محتويات تشره هذه اللجنة على كل ما يتعلق  ب  :م تبةاللجنة اإلشراه على (  91 و تقوم م تبة الق

 عمليات اإلستعارة واإلرجاع.دوام الم تبة وو تضمن السير الحسن ل بفهرستها و ترتيبها
 

 مقرًرا حازم حفناوي . أ



ِّ

ِّ

تشره هذه اللجنة على مختلف األنشطة الطالبية وتقوم بالتنسيق من    :والمعارض لجنة األنشطة(  20

 التي تنظمها ال لية والجامعة و غيرها. فعاليات الثقافيةأجل المشاركة الفعالة لطالب القسم في ال
 

 مقرًرا عاطف محمودأ.  

 عضًوا. أ. مالك زين العابدين
ِّ

وصيانة تقوم هذه اللجنة بتحديث وتطوير   اإلشراه على الموقع االل تروني للقسم:اإلعالم ولجنة (  12

 الموقع اإلل تروني للقسم.
 

 مقرًرا د. حسن الطيب

 عضًوا أ. علي آل ناصر

 عضوة أ. رهام الغفيلي

 عضوة سارة السعدونأ. 

 عضوة السويلمسلمى أ. 

دراسةةةةة طلبات  تشةةةةره علىو تت ون هذه اللجنة من ثمانية أعضةةةةاء   االسةةةةتقطاب:التعاقد و لجنة(  22

 .المتميزين من أعضاء هياة التدريس غير السعوديين ومن في ح مهم على استقطابالتعاقد مع القسم و
ِّ

في المؤتمرات  طلبات المشةةاركةتقوم بدراسةةة تت ون هذه اللجنة من عضةةوين و  :المؤتمراتلجنة (  32

 .، ومدى إستيفائها للشروطالمقدمة من طره أعضاء هياة التدريس غير السعوديين
ِّ

في حصةةص التمارين وكذا  العملية التعليميةتطوير شةةره هذه اللجنة على عملية ت  :مارينلجنة الت(  42

 آلداء المحاضرين والمعيدين. يم الدوري على التقي
 مقررا.           منصور الشهريد. 

 عضوا.            شعالن خالد الد. 

 عضوا.             شعالن القرنيد. 

 عضوا.       مالك زين العابدين. أ

تدريسةةةةةةي وحضةةةةةةور الطالب:(  52 عة األداء ال تاب عة إنطالق العمليةة    لجنة م تاب هذه اللجنة بم تقوم 

و أعضاء الطالب    عند بداية كل فصل دراسي وذلك بتعباة نماذج حضور والشروع في التدريسالتعليمية

 األسبوع األول.  ذمن تدريسعملية الكد من جاهزية األقسام للشروع في قصد التأهياة التدريس 
 مقررا           عبد العظيم يعقوب.  أ

تقوم هذه اللجنة بإعداد نماذج العبء التدريسةةةي ألعضةةةاء هياة التدريس    لجنة العبء التدريسةةةي:(  62

  ومن في ح مهم وكذا نماذج األعباء التدريسية الزائدة.
 أ.  هاني الحميدي   مقررا.

 عضوا.        موسى رحمةأ. 

 عضًوا محمد بلفقيهأ. 

 عضًوا نجنأ. سنجيف ر

 عضًوا محمد أبوالريشأ. 

 
مقررة اللجنة بفرع  د. هند البليهد

 الطالبات
 عضوة أ.  نوال العتيبي



تعباة ، والتقرير السنويتعنى هذه اللجنة بتجميع ورصد كافة البيانات الالزمة إلعداد    :تقرير السنويلجنة ال(  72

النماذج اإلحصةةائية التي ترد إلى القسةةم من طره وكالة الجامعة لتطوير األعمال وإدارة اإلحصةةاء والمعلومات بالجامعة 

   .وغيرهما
 مقررا.          محمد عبد السميعأ.  

 عضوا                      خالد نوار أ. 

 .وةعض                تهاني الضبعانأ. 

 .ةعضو              صالحة الفصيليأ. 

 .ةعضو                      نهى المعتازأ. 

 

 تعنى هذه اللجنة بمختلف شؤون اإلستبيانات بالقسم.    :ستبياناتلجنة اإل(  82
 مقررا.                   فتحي  بوزفور.  د

 عضوا.                    فواز  العتيبيأ. 

 عضوا.               أ. محمد أبوالريش 

 عضوا.            عبد العظيم حامد. أ

 
 

    :لتعليم اإلل تروني و نظام كلي رزلجنة ا(  92
 مقررا.                   برهان حلواني.  د

 عضوا.                    عماد بشار    . د

 عضوا.                    رضوان بت    . د

   عضوا.                    محمد بلفقيهأ. 

 مقررة اللجنة بفرع الطالباتانا توبان            د. لي

 عضوة                   غدير الحزيميأ. 
 

    :المشتريات بالقسملجنة (  30
 مقررا.                   ناصر بن تركي.  د

 عضوا.               مصطفى بشر    . د

 مقررة اللجنة بفرع الطالبات د. هيفاء بن جبرين      

 أ. فايزة الشهري                  عضوة

 عضوة      أ. غدير الحزيمي           
 

    :لجنة نادي الرياضيات بفرع الطالبات(  13
 ةً مقرر)وكيلة القسم(  ريم المحمود .  د

 .ةعضو               فردوس توفيق   . د

 ة  عضو                     منال الفليجأ. 

 ة  عضو       عائشة ظافر              أ. 

 

    :بفرع الطالب منسقو المقررات الدراسية(  23
 

 المنسق                المقرر  

 الك طالبيد. م ريض104

 حسين صدراويد.  ريض106

 د. خواجه ظفر إلهي ريض107

 حسن الطيبد.  ريض111

 د. سلمان السلمان ريض131



 المنسق                المقرر  

 عبداللطيف لعراجيد.  ريض151

 د. محمد جاللي ريض200

 د. محفوظ عالم ريض203

 د. السعيد مسلوب ريض204

 د. احسان هللا ريض 205

 المنجي باللد.  ريض244

 د. رضوان بت. ريض254
 

 

 ِِّّ:عتمادِّاألكادمييجلانِّاالِّ(ج

 

 ( اللجنة العليا:1
 

                  )رئيس القسم( مطيريدر النبد. 

 مقررا

 عضوا       د. فوزي الذكير

 عضوا     البرنامج( )منسق برهان حلوانيد. 

     ) مقرر لجنة الجودة( عماد المهديد. 

 عضوا

     (مساعد رئيس القسم) سليم عبيداتد. 

 عضوا

د. سهيل الشابي                                     

 عضوا

د. مالك طالبي                                       

  عضوا

                  (وكيلة القسم) ريم المحمود د. 

 ةعضو

                                هدى السعود     د. 

 ةعضو

 )منسقة فرع الطالبات(   عضوة  حنان العوهلي د.

    د. فيروز تشير                                     

 عضوة

    أ. مها الموسى                                    

 عضوة

       أ. عفاه األسمري                           

 عضوة

    دانة القدير                                   . أ

 ةعضو

 األكاديمي:( لجنة التقويم واالعتماد 2

 مقررا   حلواني برهاند. 

 عضوا   شراري أحمدد. 

 عضوا        سهيل الشابيد. 

 عضًواد. احمد السيد                     

      )منسقة فرع الطالبات(         حنان العوهلي   د.

 ةعضو   تشير فيروز د. 

 عضوا    محمد أبوالريشأ. 

 عضوا   مالك زين العابدينأ. 

 ةعضو   مها الدوسري أ.

 أ. مها الموسى                         عضوة

 ةعضو    دانة القديرأ. 

 

 

 ( لجنة التطوير والجودة:3
 

 د. عماد المهدي                      مقررا

 اعضو   مصطفى دملخيد. 

 عضوا  د. المنجي بالل 

 عضوا   مسعود بونخلد. 

 عضوا   أخالق صديقيد. 

 عضوا                  د. محمد التركاوي  

 )منسقة فرع الطالبات(                هدى السعودد. 

 أ. هاني الحميدي                   عضوا

 عضوة                      تهاني الضبعان أ.

 ةعضوأ. عائشة ظافر                      

 ةعضوأ. الهنوه العزاز                    

 ةعضو               صالحة الفصيلي أ. 

 :لشؤون الطالبية( لجنة ا4
 

 مقررا   سهيل الشابيد. 

 عضوا   أحمد شراريد. 

 عضوا   يوسف بودبوسد. 

                  )منسقة فرع الطالبات(                جواهر المفرجد. 

 ةعضو   فردوس توفيق . د

 عضوا   أ. خالد نوار

 ةعضو  أ. وداد باب ر 

 ةعضو                     أ. فايزة الشهري

 ةعضو    مها الدوسريأ. 
 

 



 :المختبرات والسالمة( لجنة 5
 

 مقرراً                د. مصطفى بشر

 د. رضوان بت                       عضًوا

 )منسقة فرع الطالبات(        عبير الحربي           د.

 د. ليانا توبان                       عضوة

 أ. خالد طنش                       عضًوا

 أ. غدير الحزيمي                    عضوةً 

 أ. رهام الغفيلي                      عضوةً 

 ةعضو   موضي البريدي. أ

 

 :الموارد البشريةالخريجين و ةلجن( 6
 

 مقررا   احمد جلود. 

 د. عماد المهدي                      عضوا

 )منسقة فرع الطالبات(           د. فردوس توفيق

 عضوا   أ. عادل الشهري 

 عضوا  أ. خالد نوار

 أ. العنود السعدون               عضوة

 عضوة               مرام السالم        أ.

 ةعضو  أ. سمية الهزاع

 :العالقات العامة والشراكة المجتمعية( لجنة 7
 

 مقررا   محمد جالليد. 

 عضوا  د. عماد بشار

 عضوا   أ. هاني الحميدي

 )منسقة فرع الطالبات(                ابتسام الحربي. أ

 ةعضو   منال العتيبي. أ

 عضوة         أ. رهام الغفيلي             

 عضوة               صالحة الفصيلي  أ.

 

 :وثنة الدراسات العليا والبح( لج8

 مقررا     حسين صدراويد. 

 عضوا  مسعود بونخلد. 

 عضوا  السعيد مسلوبد. 

  )منسقة فرع الطالبات(       . نورة الشهري        د

 د. نجالء التويجري                 عضوة 

 ةعضو  العوداند. هيلة 

 د. هناء السديس                   عضوة

 ةعضو  عال المزروع. أ

 :ومصادر التعلم( لجنة الخطط 9
 

 مقررا د. المنصف بوعزيز

 عضوا د. المنجي بالل 

 عضوا الذكير د. فوزي

 عضوا د. محمد قديري

 عضوا د. مصطفى دملخي

 عضوا د. احمد شراري

 عضوا طالبيمالك د. 

 )منسقة فرع الطالبات(      د. فردوس توفيق

 د.عبير الحربي          عضوة

 د.هند البليهد          عضوة

 د. ليانا توبان          عضوة

 أ عائشة ظافر         عضوة

 أ. نوال العتيبي        عضوة

 عضوة        مها الدوسريد.

 :اآليزو( لجنة 10
 

 مقررا         أحمد جلود. 

 )منسقة فرع الطالبات(      إيمان األحمديد. 

 ا عضوً عبد العظيم يعقوب       أ. 

 ةعضو         العنود السعدونأ. 

 :اإلحصاءاتلجنة  ( 11
 

 مقرراً       وليد الالذقاني د. 

 )منسقة فرع الطالبات(    د. أنوار المعلم   

   اعضوً هاني الحميدي          أ.  

 اعضوً  عبد العظيم يعقوب  أ. 

 عضوة           تهاني الضبعانأ. 

 عضوةً  أ. تماضر الرميح         

 ةعضو    ابتسام الحربيأ. 

 أ.صالحة الفصيلي      عضوة

    :عتماد برامج الدراسات العلياالجنة (  12
 مقررا           مالك طالبي        .  د

  اعضوً          محمد جاللي         . د

  اعضوً           محمد عبد الواحد. د

 د. حسين قديري                 عضو

  اعضوً              مراد بن سليمان. د

  اعضوً           فتحي بوزفور        . د

 عضوة )منسقة فرع الطالبات(  حنان العليان. د

 عضوا                 أ. خالد طنش   

 



 عتمادِّاألكادمييِّبقسمِّالرياضيات:منسقوِّاالِّ(د

 برهان حلوانيد.   منسق برنامج ب الوريوس العلوم في الرياضيات )طالب(:

 حنان العوهلي د.  طالبات(:فرع المنسقة برنامج ب الوريوس العلوم في الرياضيات )

سهيل محسن د.   األكتوارية والمالية )طالب(:منسق برنامج ب الوريوس العلوم في الرياضيات 

 الشابي

 مالك طالبيد.   )طالب(: الدراسات العليابرامج اإلعتماد األكاديمي لمنسق 

 .حنان العلياند.   )طالبات(: الدراسات العليابرامج اإلعتماد األكاديمي لمنسقة 

 

 

 


