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  واللجان المجالس

  رئيس لجنة الدراسة الذاتية 

  رئيس لجنة االرشاد األكاديمي لكلية الهندسة 

  رئيس لجنة التسجيل واالمتحانات لكلية الهندسة 

  رئيس لجنة شؤون الطالب لكلية الهندسة 

  رئيس لجنة التأديب الفرعية لطالب كلية الهندسة 

 فليدلفيا ، أمريكا  2014 -لهندسة الفضاء والميكانيكا لجنة المنظمة في المؤتمر الدولي عضو ال ، 

  التحضيرية لمشروعات جامعة المجمعة اإلنشائية  لجنةالرئيس 

    نائب رئيس لجنة االمن وسالمة جامعة المجمعة 

  عضو لجنة دراسة مشاريع جامعة المجمعة 

 رئيس الخطة التشغيلية بكلية الهندسة 

  عضو لجنة المعيدين والمحاضرين 

 عضو لجنة التخطيط االستراتيجي  
 / 12/2019رئيس مجلس كلية الهندسة منذ  

  عضو مجلس إدارة شؤون الطالب 

  رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الطبي واألطراف االصطناعية 

  عضو مجلس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية 

  رئيس لجنة المخالفات الطالبية 

  ومتابعة التنفيذ على مستوى جامعة المجمعة رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي 

  37-36عضو لجنة المعيدين والمحاضرين للعامين 

  37-36رئيس لجنة االرشاد األكاديمي للعامين 

 37-36للعامين  ترئيس لجنة التسجيل واالمتحانا 

  37-36رئيس لجنة شؤون الطالب للعامين 
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