
 

 مفي جلسة مجلس القس ١٤٤١-١٤٤٠تشكیل لجان قسم الریاضیات للعام الدراسي اعتماد تم 
 وكان التوزیع كاآلتي ١٤٤١ – ٢ – ٢٤الثالثة بتاریخ 

	

	

اللجنة رئیس 	 	اللجنة مھام اللجنة االعضاء  

	صالح الحربي

 منال الحمید
 أمل المطرفي

قسموكیلة رئیس ال 	

 صالح الحربي
 الحوات الحطاب

ربواالص محمد عبد  
 بدر الحربي

 نجیب غانمي
 تامر السمان
 رئیس القسم

دراسة الخطط  -١
ھا.الدراسیة وتقییم  

مراجعة  -٢
 وتطویر المناھج.

 اختیار المراجع -٣
ت المناسبة للمقررا
 الخاصة بالقسم.

 البرامج  والمناھج
	

1 

	

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  
 بدر الحربي

	
	أمل المطرفي متابعة شؤون  بدر الحربي

 المبتعثین
	االبتعاث 2 

	

 

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

الحوات 
 الحطاب

 
	

قسمالوكیلة رئیس   
 

	

	صالح الحربي
 بدر الحربي

 الحوات الحطاب
ربواالص محمد عبد  

 رئیس القسم
 

 متابعة األبحاث -١
 المنشورة ألعضاء

 ھیئة التدریس.
االشراف علي  -٢

مقرر المشروع 
 البحثي.

المساعدة في  -٣
 تكوین المجموعات

 بحثیة.

	البحث العلمي 3 

	

 

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

محمد 
 عبدالصبور

	
 

	

 منال الحمید
قسموكیلة رئیس ال 	

	صالح الحربي
 بدر الحربي

 الحوات الحطاب
ربواالص محمد عبد  

 نجیب غانمي
 رئیس القسم

 

العمل على 
استحداث برنامج 
ي الدراسات العلیا ف

 الریاضیات

	الدراسات العلیا 4 



	

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

 نجیب غانمي
 

 عزة سلیمان
مالقس سكرتیرة  

 منصور السید
ربواالص محمد عبد  

 نجیب غانمي
القسم سكرتیر  

ات تنسیق اللقاء -١
العلمیة العضاء 

 ھیئة التدریس.
االشراف على  -٢

مي تجھیز الیوم العل
للقسم في نھایة 
 العام الدراسي

	اللقاءات العلمیة 5 

 

	

	

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

	رئیس القسم

 منال الحمید
سمالق وكیلة رئیس 	

 صالح الحربي
 بدر الحربي
 رئیس القسم

دراسة  -١
االحتیاجات 

د الوظیفیة وتحدی
 النقص والفائض

 منھا.
دراسة طلبات  -٢

سم.النقل المحالة للق  
اعداد  -٣

االختبارات 
والمقابالت 
 الشخصیة.

دراسة ملفات  -٤
یم االستقطاب وتقد
توصیة لمجلس 

 القسم.

	الموارد البشریة 6 

	

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

 فاضل الجدي
	

 أمل المطرفي
	شروق النفیعي

 فاضل الجدي
 منصور السید
 عادل النفیعي
 فھد الصبحي

 

دراسة مشاكل  -١
.ومتطلبات الطالب  

اعداد وتنفیذ  -٢
برامج أنشطة 

 الطالب.
ارشاد وتھیئة  -٣

الطالب 
 المستجدین.

اعداد برنامج  -٤
لتكریم الطالب 

 المتفوقین.

الطالبشؤون  	 7 

 



	

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

	تامر السمان

 عزة سلیمان
سموكیلة رئیس الق 	

 تامر السمان
 نجیب غانمي
 فاضل الجدي

 فھیم فراج
 رئیس القسم

ات تنفیذ متطلب -١
.االعتماد االكادیمي  

التواصل مع  -٢
مسؤولي الجودة 
 بالكلیة والجامعة.

حضور  -٣
ة الدورات التدریبی

 وورش العمل
 الخاصة بالجودة.

االعتماد الجودة و
ي االكادیم 	

8 

	

	

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

	رئیس القسم

 شروق النفیعي
سموكیلة رئیس الق  

 بدر الحربي
 الحوات الحطاب

 فھیم فراج
 رئیس القسم

اعداد الجداول  -١
 الدراسیة.

اعداد خطة  -٢
االرشاد االكادیمي 
 للحذف واالضافة.

عرض الجدول  -٣
 على أعضاء مجلس

ه.القسم قبل اعتماد  

الدراسي الجدول 	 9 

 

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

 رئیس القسم
	

سموكیلة رئیس الق  بدر الحربي 
 منصور السید

 رئیس القسم
 

لیة متابعة سیر العم
ام التعلیمیة وانتظ
المحاضرات 

 الدراسیة.

متابعة العملیة 
	التعلیمیة

10 

 

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

	فھیم فراج

 منال الحمید
 منال القریقري
	سكرتیرة القسم

 نجیب غانمي
 فھیم فراج

 فھد الصبحي
 سكرتیر القسم

اعداد جداول  -١
یة االختبارات النھائ

 بالقسم.
 تأمین مالحظین -٢

 لالختبارات.
متابعة سیر  -٣

 عملیة االختبارات
 النھائیة.

	االختبارات 11 

 

 

 



	

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

 عزة سلیمان
 

	

 عزة سلیمان
	

ربواالص محمد عبد  
 فاضل الجدي

 الحوات الحطاب
 

إدارة محتوى 
 الموقع وتطویره

تطویر الموقع 
مااللكتروني للقس 	

12 

	

اللجنة رئیس 	 	اللجنة  االعضاء  

وكیلة رئیس 
	القسم

 منال القریقري
قسموكیلة رئیس ال 	

 منصور السید
 فھیم فراج
ربواالص محمد عبد  

 رئیس القسم

اعداد التقریر 
 السنوي للقسم

	التقریر السنوي 13 

 
في جلسة  لجان معاییر االعتماد األكادیمي على قسم الریاضیات توزیع أعضاءاعتماد م كما ت

	وكان التوزیع كاآلتي ١٤٤١ – ٣ – ٩مجلس القسم الرابعة بتاریخ 

	

 تماد لجان معاییر االعى علالریاضیات توزیع أعضاء قسم  المـــعـــاییـــر م
 األكادیمي

 شطر الطالب شطر الطالبات

	د. العنود سیبھ الرسالة والغایات واألھداف 1
 أمل المطرفيأ. 

	د. شامي السالمي
 أ. د. صالح الحربي

	د. بدر الحربي

 ضمان جودة البرنامجإدارة  2

	د. العنود سیبھ
 د. عزة سلیمان

	د. شامي السالمي
	د. الحوات الساسي

	عبد الصابور فھميد. محمد 
	د. تامر سعودي

	د. فھیم عبد الحمید
	د. منصور السید
	د. فاضل الجدي

 أ. فھد الصبحى  
 التعلیم والتعلم 3

	د. العنود سیبھ
 د. عزة سلیمان

	د. شامي السالمي
	صالح الحربيأ. د. 

	د. تامر سعودي
	د. منصور السید
	أ. فھد الصبحى  
	أ. عادل العتیبي



	

	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 

 مھام عامة لكل اللجان ومنھا: 

 
 

.المساھمة في اثراء محتوى الموقع االلكتروني للقسم -٢    رفع محاضر اجتماعات اللجنة الى رئیس القسم. -١     
منجزات اللجنة في التقریر السنوي.توثیق  -٤     یحیلھا رئیس القسم الى اللجنة.ما یجد من مھام  -٣     

	

 الطالب 4

	د. العنود سیبھ
 منال الحمیدأ. 

 د. شامي السالمي
	عبد الصابور فھميمحمد  د.

	د. منصور السید
	د. فاضل الجدي

          أ. فھد الصبحى  
 ھیئة التدریس 5

	د. العنود سیبھ
 أمل المطرفيأ. 

 شامي السالمي د.
 د. الحوات الساسي 

 عبد الصابور فھميمحمد د. 
	د. تامر سعودي    

 المرافق والتجھیزاتمصادر التعلم  6

	د. العنود سیبھ
	د. عزة سلیمان

 أ. منال القریقري

 د. شامي السالمي
  د. بدر الحربي

 د. الحوات الساسي 
	عبد الصابور فھميمحمد د. 
 فھیم عبد الحمید د.

       الجدي د. فاضل
                     عادل العتیبي أ.


