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رئيسة قسم تصميم األزياءإنعام أحمد شعيبي. د

رئيس قسم التصميم الداخليرئيسة قسم السكن وإدارة المنزل

عضوةرئيسة اللجنة

عضوا  عضوة

رئيس قسم التصميم الجرافيكي

عضوا  

وكيلة رئيس قسم التصميم الداخلي

عضوة

وكيلة رئيس قسم التصميم الجرافيكي

عضوة

وكيلة رئيس قسم الفنون البصرية

عضوة

هديل محمد علي بن عمران. أ

عضوة ومشرفة الجداول بقسم السكن وإدارة المنزل

انديجانينادية عبدالغفور . د

عضوة ومشرفة الجداول بقسم تصميم األزياء

محمد حسين حجاج. د

يومشرف الجداول بقسم التصميم الجرافيكعضوا  

باحارثرنده صالح .  أ

يعضوة ومشرفة الجداول بقسم التصميم الداخل

سناء محمد رشاد صميالن. د

عضوة ومشرفة الجداول بقسم الفنون البصرية

نوف إبراهيم بن عفيف. أ

سكرتيرة اللجنة

رئيس قسم الفنون البصرية

كيعضوة من قسم التصميم الجرافي



.التنسيق مع أقسام الكلية إلعداد الجداول الدراسية▪

.توزيع القاعات الدراسية على األقسام األكاديمية▪

متابعةةةة التةةةزام األقسةةةام بضةةةوابو عمةةةادة القبةةةول والتسةةةةجيل فةةةي إعةةةداد الجةةةةداول ▪

.الةدراسية

حةةل إشةةكاست تسةةجيل اللةةالب واللالبةةات المحالةةة مةةن ردسةةاء األقسةةام بعةةد دراسةةة ▪

.الحالة

.تسكين المقررات الملروحة من األقسام والمواد العامة على قاعات الكلية▪

.ةالتنسيق مع الكليات األخرى لفتح المقررات العامة لمالئمة احتياجات الكلي▪

التةةةدقيق علةةةى تناسةةة  عةةةدد اةةةالب واالبةةةات الشةةةعبة مةةةع سةةةةعة القاعةةةة المسةةةةجلة ▪

.للمةةةقرر

.ياتحصر احتياج الخريجات والخريجين من المقررات وال  فتحهةا من األقسام والكةةل▪

بةول اإلشراف على عمليةات التحويةل لللةالب ومتابعةة اتليةات المتبعةة مةع عمةادة الق▪

.الدراسةوالتسجيل وتسجيل المقررات للللبة المحولين إلى الكلية سنتظامهم في

.كتابة التقرير النهائي ألعمال اللجنة▪

 

 



محمد حسين حجاج. دإنعام أحمد شعيبي. د

صالح رزيق السلمي. أ

.المشرف على الشؤون التعليمية بشلر اللالبرئيسة اللجنة

ر سكرتير المشرف على الشؤون التعليمية بشل
.اللالب

عفاف عبيد الله سليم الحربي. أ

ة شلر سكرتيرة بمكت  وكيلة الشؤون التعليمي
اللالبات

نوف إبراهيم محمد بن عفيف. أ

ية شلر سكرتيرة بمكت  وكيلة الشؤون التعليم
اللالبات

.استالم الخلابات من العمادة ومتابعة إنجازها والرد عليها▪

.الرد على استفسارات اللالبات واللالب الخاصة بالشؤون التعليمية▪

.استالم وثائق التخرج للخريجات والخريجين وتسليمها لهم▪

.متابعة معامالت اللالب واللالبات مع العمادة▪

.استالم اسستفسارات اللبية لللالبات واللالب▪

.فاقدال  وثائق بدل فاقد للخريجين والخريجات وإصدار السجالت األكاديمية بدل▪

.كتابة التقرير النهائي ألعمال اللجنة▪



عبدالله فيصل سروجي. دالقحمانيمها حسن . د

منشيافتكار حامد . د

المشرف على النشاط اللالبي بشلر اللالبالمشرفة على النشاط الطالبي بشطر الطالبات 

منسقة قسم تصميم األزياء

القحمانيمها حسن . د

منسقة قسم السكن وإدارة المنزل

نجوى عبد الحميد عبد القادر. د

يمنسقة قسم التصميم الجرافيك

غياث حسني سيام. أ

منسق قسم التصميم الداخلي

محمد علي جرجاوي. د

منسق قسم الفنون البصرية

سكرتارية مكت  وكيلة الشؤون التعليمية

سكرتيرة اللجنة

مع األقسام وضع آلية لخلة تنفيذية وتشغيلية لألنشلة الالمنهجية بالكلية بالتنسيق▪

.األكاديمية ومتابعة تنفيذها

.حث وتشجيع االب واالبات الكلية للمشاركة في األنشلة▪

.اسشراف على األنشلة المنهجية لألقسام بالكلية▪

.يةتصميم إعالنات األنشلة ونشرها لللالب واللالبات على مواقع التواصل اسلكترون▪

.كتابة التقرير النهائي ألعمال اللجنة▪



رئيسة اللجنةإنعام أحمد شعيبي. د

قسم تصميم األزياء

عضوةرئيسة قسم تصميم األزياء

عضوة ورئيسة لجنة المناهج بالقسمسيفعبدالعزبزمنال . د

عضوةالشيبيهيفاء إبراهيم . د

قسم السكن وإدارة المنزل

عضوةرئيسة قسم السكن وإدارة المنزل

لجنة المناهج بالقسمعضوة ورئيس شعبان أحمدإيمان.د.أ

عضوةرانية علي عبد الرحمن. د

قسم التصميم الداخلي

عضو ورئيس لجنة المناهج بالقسمرئيس قسم التصميم الداخلي

عضوةوكيلة رئيس قسم التصميم الداخلي

عضوةفريدة محسن مرحم. د

قسم التصميم الجرافيكي

عضو ورئيس لجنة المناهج بالقسمرئيس قسم التصميم الجرافيكي

عضوةوكيلة رئيس قسم التصميم الجرافيكي

عضوةشيماء محمود محمد حسن. د

قسم الفنون البصرية

عضو ورئيس لجنة المناهج بالقسمرئيس قسم الفنون البصرية

عضوةوكيلة رئيس قسم الفنون البصرية

عضوةعبير مسلم الصاعدي. د

سكرتيرة اللجنةالصاعديعبيداللهعفاف . أ



وصةةةول حةةث األقسةةةام لتلةةةوير واسةةتحداث البةةةرامج األكاديميةةةة التقليديةةة أو البينيةةةة لل▪

. للتميز

.التنسيق مع األقسام لتوحيد المقررات الدراسية في البرامج األكاديمية▪

ية مخاابةةة أقسةةام الكليةةة المختلفةةة لعمةةل الدراسةةات األوليةةة لجميةةع المنةةاهج الدراسةة▪

التةةي يقةةدمها كةةل برنةةامج واللةةر مةةن خةةالل دراسةةة الواقةةع الحةةالي للمنةةاهج والمقةةررات 

.الدراسية للتعرف على أبرز المشكالت التي تواجه تلوير وتحديث هذه المقررات

رامج تقةةةديم الحلةةةول العمليةةةة المناسةةةبة للمشةةةاكل المتعلقةةةة بتلةةةوير المنةةةاهج بةةةالب▪

لمنةاهج المختلفة حس  األولوية مع وضةع إعةداد آليةة عمليةة لتنفيةذ مقترحةات تلةوير ا

.الحالية بناء على نتائج الدراسات األولية

.استحداث الخلو الدراسية وتلوير البرامج التي تواك  احتياجات سوق العمل▪

راسةية التأكد مةن تلبيةق المواصةفات والمعةايير المرجعيةة الالزمةة فةي بنةاء الخلةو الد▪

قيةيم اةرق ت–محتةوى علمةي متميةز –بناء سليم للخلو . )لالرتقاء بمخرجات التعليم

(.فعالة

. مراجعه الخلو الدراسية والرفع بأي تعديالت عليها للجنه المناهج العليا▪

لبيةق اإلشراف على تنفيذ خلة تلةوير وتحةديث المنةاهج بةالبرامج مةن خةالل متابعةة ت▪

.التوصيات وتقديم المشورة الالزمة لذلر

(.دراسات مرجعية–ورش عمل –استبيانات . )اقتراح آليات تلوير الخلو الدراسية▪

لكلية تقييم المناهج والخلو الدراسية المقدمة من األقسام ورفع المحاضر لعميدة ا▪

.للمصادقة

.ادراسة حاجة التنمية وسوق العمل للتخصصات الجديدة ورفع اسقتراحات بشأنه▪

.كتابة التقرير النهائي ألعمال اللجنة▪



رئيسة اللجنةإنعام أحمد شعيبي. د

عضوةرئيسة قسم تصميم األزياء

عضوةرئيسة قسم السكن وإدارة المنزل

عضوةوكيلة رئيس قسم التصميم الداخلي

عضوةيكيوكيلة رئيس قسم التصميم الجراف

عضوةوكيلة رئيس قسم الفنون البصرية

عضواتفريق االبات

سكرتيرة شلر اللالباتميةسكرتارية مكت  وكيلة الشؤون التعلي

عضوا  عبد الله دخيل الله الثقفي. د

عضوا  رئيس قسم التصميم الداخلي

عضوا  رئيس قسم التصميم الجرافيكي

عضوا  رئيس قسم الفنون البصرية

أعضاءفريق االب

سكرتير شلر اللالبصالح رزيق السلمي. أ



.القيام بحملة إعالنية للتعريف بالمجلس اللالبي▪

.ريةإيصال آراء واقتراحات اللالبات واللالب إلى إدارة الكلية عن اريق اللقاءات الدو▪

ورش عمةةةل  )المشةةةاركة فةةةي عقةةةد األنشةةةلة اللالبيةةةة مةةةع لجنةةةة النشةةةاط اللالبةةةي ▪

.تخدم اسحتياجات العامة لللالبات واللالب( الخ …لقاءات  حلقات نقاش  ندوات  

لكليةة ارشاد اللالبات واللالب لاللتحةاق بالةدورات والبةرامج المختلفةة التةي تعقةدها ا▪

.والجامعة

.تعريف اللالب بحقوقهم وواجباتهم في الجامعة▪

.المشاركة في برامج اإلرشاد األكاديمي في الكلية▪

ن واألنظمةةة والتعليمةةةات الصةةادرة مةةةتوعيةةة اللةةةالب وحةةثهم علةةةى اسلتةةزام بةةةاللوائح▪

.الجامعة  وتشجيعهم على حسن األداء العلمي

.التعرف على المشاكل اللالبية  ورفع الحلول المقترحة إلدارة الكلية▪

.كتابة التقرير النهائي ألعمال المجلس▪



رئيسة اللجنة بشلر اللالباتإنعام بنت أحمد شعيبي. د

عضوةمنى محمد عبدالله حجي. د

عضوةالقحمانيمها حسن الحسن . د

االبةأسماء محمد حماد

االبةافنان عقيل اللهيبي

سكرتيرةعفاف عبدالله الصاعدي. أ

رئيس اللجنة لشلر اللالبعبد الله دخيل الله الثقفي.  د

عضوا  قماش علي آل قماش. د

عضوا  محمد حسين حجاج. د

اال إبراهيم فؤاد سالم بن محفوظ

اال الرويثيزياد عبدالرحمن 

سكرتيرصالح رزيق السلمي. أ



بعمةةادة شةةؤون اللةةالب وتعريةةف اللةةالب ( حقةةوق اللالةة )التواصةةل مةةع وحةةدة ▪

.واللالبات بحقوقهم األكاديمية وواجباتهم

لحمايةة استقبال التظلمات التي يكون النظةر فيهةا مةن اختصةال اللجنةة الدائمةة▪

.حقوق اللال 

لم استدعاء اللالب واللالبات المتظلمةين وجميةع األاةراف المعنيةة فةي الةتظ▪

  من خالل األقسام المنتسةبين إليهةا وعرضةهم علةى لجنةة حمايةة حقةوق اللالة

.بالجامعة وااالعهم على القرار المتخذ مع أخذ التوقيع عليه

.ةإعداد محاضر اجتماع لجنة حماية حقوق اللال   والرفع بها للجهات المختص▪

.كتابة تقرير نهائي ألعمال اللجنة▪



داليا عبد الله وزان. دإنعام أحمد شعيبي. د

حنان عبد الرحيم حجازي. د

عضوة من قسم تصميم األزياءرئيسة اللجنة

عضوة من قسم السكن وإدارة المنزل

رزان احمد عرقسوس. د

كيعضوة من قسم التصميم الجرافي

غادة محمد صالح ناضرين. د

عضوة من قسم التصميم الداخلي

عبد الله حميد الجابري. د

ا من قسم التصميم الداخلي عضو 

خديجة عابد الثقفي. د

عضوة من قسم الفنون البصرية

محمد حسين حجاج. د

كيعضوا  من قسم التصميم الجرافي

حسان صبحي علي حسان. د

عضوا  من قسم الفنون البصرية

سكرتارية مكت  وكيلة الشؤون التعليمية

سكرتيرة اللجنة



.اإلشراف ومتابعة عمل المرشدين األكاديميين في الكلية▪

إيجاد مناقشة مشاكل اللالب التي قد تؤثر على مستوى تحصيلهم العلمي و▪

.الحلول لها

مي التةةةوعية بأهمية اإلرشاد األكةاديمي وأهميةة التةةةةواصل مةع المرشةد األكةادي▪

.واللر بنشةةةةر كتيبات ومنشورات واستخدام موقع الكلية لهذا الغرض

.يةإعداد دليل لإلرشاد األكاديمي بالتنسيق والتعاون مع األقسام األكاديم▪

صةةل اسةةتالم تقةةارير اإلرشةةاد األكةةاديمي مةةن األقسةةام األكاديميةةة بنهايةةة كةةل ف▪

.دراسي

كتابة تقرير نهائي ألعمال اللجنة▪



خيرة عوض السالمي. دإنعام أحمد شعيبي. د

حنان عبد الرحيم حجازي. د

عضوة من قسم تصميم األزياءرئيسة اللجنة

عضوة من قسم السكن وإدارة المنزل

محمد حسين حجاج. د

كيعضوة من قسم التصميم الجرافي

سيرين سعد الغامدي. أ

عضوة من قسم التصميم الداخلي

الحميدعبدالقادرنجوى عبد . د

عضوة من قسم التصميم الجرافيكي

نوف إبراهيم بن عفيف. أ

سكرتيرة اللجنة

تماضر زهير كتبي. د

عضوة من قسم الفنون البصرية



ت التنسةةيق مةةع أقسةةام الكليةةة إلعةةداد جةةداول اسختبةةارات النهائيةةة وحةةل اإلشةةكاس▪

.التي تواجه اللالبات واللالب

.مراجعة جداول اسختبارات للكلية وتسكين القاعات▪

ل اسةةتالم جةةداول مراقبةةات اسختبةةارات النهائيةةة بعةةد اسنتهةةاء مةةن توزيعهةةا مةةن قبةة▪

(.المقررات العامة–المقررات التخصصية )األقسام 

.استالم نماالج محاضر الغش والغياب والتأخير الخاصة باللالب واللالبات▪

المتابعةةةة واسشةةةراف علةةةى فتةةةرات اسختبةةةارات بشةةةكل يةةةومي مةةةن حيةةةث حضةةةور ▪

يةةةة رئيسةةات لجةةان سةةير اسختبةةةار باألقسةةام وحضةةور المراقبةةةات فةةي الفتةةرة الزمن)

.مع تقديم الدعم عند الحاجة( المحددة في الجدول

.كتابة تقرير نهائي ألعمال اللجنة▪





معارض –ورش عمل –دورات ) 
(فيديوهات–افتراضية 
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Laghamdi@uqu.edu.sa

afsuruji@uqu.edu.sa

mhgohmani@uqu.edu.sa
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