
 

 

اللجنة رئيس   اللجنة مهام اللجنة االعضاء 

 صالح الحربي 

 منال الحميد 
 أمل المطرفي

 وكيلة رئيس القسم 

 صالح الحربي 
 الحوات الحطاب 

 محمد عبدالصبور
 بدر الحربي 

 نجيب غانمي
 تامر السمان
 رئيس القسم 

دراسة الخطط   -١
 الدراسية وتقييمها. 

مراجعة   -٢
 وتطوير المناهج. 

اختيار المراجع   -٣
المناسبة للمقررات  

 الخاصة بالقسم. 

 البرامج  و المناهج
 

1 

 

 

اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

 بدر الحربي 
 

متابعة شؤون   بدر الحربي  أمل المطرفي
 المبتعثين 

 2 االبتعاث 

 

 

اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

الحوات  
 الحطاب 

 

 

 وكيلة رئيس القسم 
 

 

 صالح الحربي 
 بدر الحربي 

 الحوات الحطاب 
 محمد عبدالصبور

 رئيس القسم 
 

متابعة األبحاث   -١
المنشورة ألعضاء  

 هيئة التدريس. 
االشراف علي   -٢

مقرر المشروع 
 البحثي. 

المساعدة في   -٣
تكوين المجموعات  

 بحثية. 

 3 البحث العلمي 

 

 

اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

محمد  
 عبدالصبور

 
 

 

الحميد منال   
 وكيلة رئيس القسم 

 صالح الحربي 
 بدر الحربي 

 الحوات الحطاب 
 محمد عبدالصبور

 نجيب غانمي
 رئيس القسم 

 

العمل على  
استحداث برنامج  

الدراسات العليا في  
 الرياضيات 

 4 الدراسات العليا 

 

 

 



اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

 نجيب غانمي
 

 عزة سليمان
القسم  سكرتيرة  

السيد منصور   
 محمد عبدالصبور

 نجيب غانمي
القسم  سكرتير  

تنسيق اللقاءات   -١
العلمية العضاء 

 هيئة التدريس. 
االشراف على   -٢

تجهيز اليوم العلمي  
للقسم في نهاية  
 العام الدراسي 

 5 اللقاءات العلمية 

 

 

اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

 رئيس القسم 

 منال الحميد 
 وكيلة رئيس القسم 

الحربي صالح   
 بدر الحربي 
 رئيس القسم 

دراسة   -١
االحتياجات  

الوظيفية وتحديد  
النقص والفائض  

 منها. 
دراسة طلبات   -٢

 النقل المحالة للقسم. 
اعداد   -٣

االختبارات  
والمقابالت  
 الشخصية. 

دراسة ملفات   -٤
االستقطاب وتقديم  

توصية لمجلس  
 القسم. 

 6 الموارد البشرية 

 

 

اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

 فاضل الجدي 

 

 أمل المطرفي
 شروق النفيعي 

 فاضل الجدي 
 منصور السيد 
 عادل النفيعي 
 فهد الصبحي 

 

دراسة مشاكل   -١
 ومتطلبات الطالب. 

اعداد وتنفيذ   -٢
برامج أنشطة  

 الطالب. 
ارشاد وتهيئة   -٣

الطالب  
 المستجدين. 

اعداد برنامج   -٤
لتكريم الطالب  

 المتفوقين.

الطالب شؤون   7 

 

 



اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

 تامر السمان

 عزة سليمان
 وكيلة رئيس القسم 

 تامر السمان
 نجيب غانمي
 فاضل الجدي 

 فهيم فراج 
 رئيس القسم 

تنفيذ متطلبات   -١
 االعتماد االكاديمي. 

التواصل مع   -٢
مسؤولي الجودة  
 بالكلية والجامعة. 

حضور  -٣
الدورات التدريبية  

و ورش العمل  
 الخاصة بالجودة. 

االعتماد  الجودة و
ي  االكاديم  

8 

 

 

اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

 رئيس القسم 

 شروق النفيعي 
 وكيلة رئيس القسم 

 بدر الحربي 
 الحوات الحطاب 

 فهيم فراج 
 رئيس القسم 

اعداد الجداول   -١
 الدراسية. 

اعداد خطة   -٢
االرشاد االكاديمي  
 للحذف واالضافة.

عرض الجدول   -٣
على أعضاء مجلس  

 القسم قبل اعتماده. 

الدراسي   الجدول  9 

 

 

اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

 رئيس القسم 

 

 بدر الحربي  وكيلة رئيس القسم 
 منصور السيد 

 رئيس القسم 
 

متابعة سير العملية  
التعليمية وانتظام  

المحاضرات  
 الدراسية. 

متابعة العملية  
 التعليمية 

10 

 

 

اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

 فهيم فراج 

 منال الحميد 
 منال القريقري 
 سكرتيرة القسم 

 نجيب غانمي
 فهيم فراج 

 فهد الصبحي 
 سكرتير القسم 

اعداد جداول   -١
االختبارات النهائية  

 بالقسم. 
تأمين مالحظين   -٢

 لالختبارات. 
متابعة سير   -٣

عملية االختبارات  
 النهائية. 

 11 االختبارات 

 

 



اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

 عزة سليمان
 

 

 عزة سليمان

 
 محمد عبدالصبور

 فاضل الجدي 
 الحوات الحطاب 

 

إدارة محتوى  
 الموقع وتطويره 

تطوير الموقع  
 االلكتروني للقسم 

12 

 

اللجنة رئيس   اللجنة  االعضاء 

وكيلة رئيس  
 القسم 

 منال القريقري 
 وكيلة رئيس القسم 

 منصور السيد 
 فهيم فراج 

 محمد عبدالصبور
 رئيس القسم 

اعداد التقرير  
 السنوي للقسم 

 13 التقرير السنوي 

 


