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اللجنةةةةحشالة ةةةة  حش لةةةة ش

 الث نامج

هٗ خًٛغ أَشطت شزاف انؼبو ػاإل -1 رئيسا ش د. سٚبد ػهٙ انسظٍٛ

 .ٔأػًبل انمظى

يمببهت انًزشسٍٛ نشغم ٔظٛفت يؼٛذ أٔ  -2

 يسبضز.

انُظز فٙ انشكبٖٔ انًمذيت يٍ  -3

 انطالة ٔانبج فٛٓب.

 

انهدُت فٙ اَؼمبد يظخًز ٔفك 

 يب ٚزد انٛٓب.
 أمينا ش د . صالذ ػبذ انُبٙ خفبخٙ

  ضىا ش ػًز زظٍ خهٛمد. 

  ضىا ش ْذٖ إبزاْٛى انًزادد . 

  

2 

 لجنحشالجذاولشالذراسيحش

 .ػًم اندذأل انذراطٛت انفصهٛت  -1 رئيسا ش د. صالذ ػبذ انُبٙ خفبخٙ

حٕسٚغ األػببء انخذرٚظٛت ػهٗ أػضبء  -2

 .ْٛئت انخذرٚض ببنمظى

حٕسٚغ انًمزراث ببالحفبق يغ يمزر٘  -3

 .انهدبٌ انؼهًٛت فٙ انمظى

انخُظٛك يغ األلظبو األخزٖ زٕل  -4

 .يمزراث انزٚبضٛبث انخٙ حذرص بٓب

ػًم انهدُت ٚكٌٕ فٙ األطببٛغ 

بذاٚت انفصم، ٔفٙ األٔنٗ يٍ 

يُخصف انفصم نؼًم خذٔل 

 انفصم انخبنٙ.

 أمينا ش د . ػًز زظٍ خهٛم ػبذ انؼبل

  ضىا ش د. خٕدث ػمٛم اإلبزاْٛى

 ػضٕا   د. ْذٖ إبزاْٛى انًزاد

 ػضٕا   أ. َٕرِ انذػفض

 ػضٕا   أ. َدٕد انسبزد٘
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 لجنحشالخططشالذراسيحش

ش انسظٍٛسٚبد ػهٙ د . 

 حطٕٚز ٔحسذٚث انخطت انذراطٛت نهمظى. -1 رئيسا ش

 طزذ خطت خذٚذة نهمظى . -2

 

 

 أمينا ش ػًز زظٍ خهٛمد. 

  ضىا ش د . ػبذ انًُؼى ػبذ انسًٛذ يدبْذ

  ضىا ش د. صالذ ػبذ انُبٙ خفبخٙ

ش ضىا ش د. رابر ػبذ انزساق كهٛم

 
ش

  ش 



 
 

 
شلجنحشالجىدجش 4

 رئيسا ش ػبذ هللا يسًذ سٚذاٌأزًذ د . 

 إػذاد يهفبث انًمزراث -1

 يخببؼت إػذاد دراطت انخمٕٚى انذاحٙ.  -2

 

ػًم انهدُت يظخًز ُٔٚشظ فٙ 

 فخزاث يؼُٛت.
 أمينا ش كًبل َظًٙ يسًذ ًَزد. 

  ضىا ش د. َبفٛذ ٚؼمٕة يسًذ

  ضىا خٕدث االبزاْٛىد. 

ش ضىا ش ٔاثك شًبود. 

  ضىا ش ازالو انٓذببَٙ أ.

  ضىا ش أ. إبخٓبل طؼذ انٕساٌ
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شلجنحشاال تةادشاألكاديةي

 َشز ثمبفت االػخًبد االكبدًٚٙ. -1شرئيسا ش د . أزًذ ػبذ هللا يسًذ سٚذاٌ

حمذٚى انذػى انفُٙ الطخٛفبء يخطهببث  -2

 االػخًبد انبزايدٙ.

حأْٛم انبزايح االكبدًٚٛت انًزشست  -3

 االػخًبد االكبدًٚٙ نهسصٕل ػهٗ

حمبرٚز دٔرٚت ػٍ طٛز أػًبل   إػذاد  -4

 االػخًبد االكبدًٚٙ.

 

 

 أمينا ش د. زبيذ انظٛذ ػبذِ ػٕض هللا

  ضىا ش د. ازًذ انًؼبصز٘

  ضىا ش ٔطٛى انسكد. 

ش ضىا ش د. يسًذ ػًز يسدٕة
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شلجنحشالة اريعشالطالتيحش

 رئيسا ش د . رابر ػبذ انزساق كهٛم
حٕسٚغ انًشبرٚغ انطالبٛت ػهٗ أػضبء  -1

 ْٛئت انخذرٚض ٔانطالة.

يزالبت خٕدة انًشبرٚغ يٍ زٛث  -2

 انًٕضٕع ٔاإلػذاد.

 ٔضغ آنٛت يُبلشت انًشبرٚغ. -3

 

فٙ بذاٚت انفصم انذراطٙ ، 

 ٔفٙ َٓبٚخّ.

 

 

 أمينا ش ػبذ انًُؼى يدبْذد. 

  ضىا ش ػبذ هللا ػبذ اندببرأ. 

ش ضىا ش يؼبنٙ انفزْٕد أ .

  ضىا ش أ. نٕنِٕ ػبذ انٓبد٘ انذٔٚش

ش ضىا ش أ. طبرِ انًطٛز٘

 
ش 

ش 
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 اللجنحشاإل الميح

 رئيسا ش د. يسًذ ػًز يسدٕة
حٕثٛك خًٛغ أَشطت انمظى ٔانخُظٛك يغ  -1

نؼزضٓب  انؼاللبث انؼبيت ٔاالػالو ببنكهٛت

انكهٛت ػهٗ يٕلغ انكهٛت ببنشبكت ٔحمزٚز 

 انظُٕ٘.

االشزاف ػهٗ صفست انمظى ببنشبكت  -2

  ٔحسذٚثٓب دٔرٚب

حؼمذ انهدُت اخخًبػب  كم شٓز 

 أمينا ش د . خٕدث ػمٛم اإلبزاْٛى ، أٔ يخٗ يب دػج انسبخت

  ضىا ش د. ٔاثك أبٕ بكز شًبو

 أ. أزالو زًذ٘ انٓذببَٙ
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 الكفاياخ

شقياسشش-1 رئيسا ش كًبل َظًٙ ًَزأ.  شالختثار شالخ يجين شالطالب إ ذاد

شالةعلةين.

تذريةشالطالبش ل شاكتسابشالةهاراخشاالزمحشش-2

شدوراخش شتإقامح شالةعلةين شكفاياخ شاختثار الجتياز

 D2Lواختثاراخش ل شمىقعشالش

 

 أمينا ش د. يسًذ خهف

  ضىا ش أ. أزًذ انشيبيٙ

  ضىا ش أ. أزالو انٓذببَٙ

9 

شالعلةيلجنحشالثحثش

زصز االَخبج انؼهًٙ نهمظى بصفت  -1  ضىا ش أ. أزًذ انشيبيٙ

 دٔرٚت.

 إػذاد ٔيخببؼت طًُٛٛبر انمظى . -2

 

 

 أمينا ش د. يسًذ خهف

  ضىا ش د. ػبذ هللا ػبذ اندببر

ش ضىا ش أ. يُٛبت انطزٚمٙ

31 

لجنحشالة اجعحشالذاخليحش

أل ةالشاالختثاراخش

شالنهائيح

 رئيسا ش انسظٍٛد. سٚبد ػهٙ 

 يزاخؼت أطئهت االخخببراث انُٓبئٛت. -1

 يزالبت خٕدة ٔرلت االخخببر. -2

 

 

 أمينا ش د . صالذ ػبذ انُبٙ خفبخٙ

  ضىا ش د. رابر ػبذ انزساق كهٛم

  ضىا ش د. ػبذ انًُؼى يدبْذ

  ضىا ش د. أزًذ يسًذ انًؼبصز٘

  ضىا ش د . ْذٖ إبزاْٛى انًزاد

ش ضىا ش د. أيًٛت انُٕر انظؼٛذ



ش ضىا ش د. يسبطٍ ػهٙ أزًذ

 


