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 لجنة الجودة: .1

 المنسق: د. سامح احمد 

 االعضاء: د. عمر العوض

  :المهام

 يةين كفاءة برنامج الهندسة المدنتقديم التغذية الراجعة استنادا الى البيانات المجمعة والمحللة لتحس 

  انشاء قاعدة بيانات 

   المدنيةتكوين استطالعات رأي استنادا الى احتياجات ومتطلبات برنامج الهندسة 

 

 لجنة االعتماد االكاديمي .2

 المنسق: د. سامح احمد 

 االعضاء: د. عمر العوض , د. محمود عزمي 

  :المهام

 اعداد SSR لالعتماد 

  والكليةتحسين االداء االكاديمي بما يتوافق مع الخطط االستراتيجية للجامعة.  

 دعم برنامج الهندسة المدنية للحصول على االعتماد المحلي (NCAAA) والعالمي 

 

 

 لجنة مشاريع التخرج .3

 المنسق: د. ياسر العركي

 االعضاء: د. عمر العوض

  :المهام

 حصر و متابعة طالب مشاريع التخرج 

 متابعة مشاريع التخرج 

 

 لجنة ضمان الجودة .4

 المنسق: د. عبدهللا الشهري 

 االعضاء: د. عمر العوض , د. محمود عزمي , د. سامح احمد 

  :المهام

 .نشر ثقافة الجودة 

 .االشراف على عملية ضمان الجودة في القسم 

 

 جودة التعليم:لجنة  .5

 المنسق: د. احمد النجعاوي

 االعضاء: د. اسامة العلوي , د. ياسر العركي

  :المهام

 تنظيم ورش العمل و الرحالت العلمية 

  المدنيةتقديم اطار شامل لتحسين وتقييم جودة عمليتي التعليم والتعلم وقياسهما في قسم الهندسة. 



 

 لجنة خدمة المحتمع .6

 المنسق: د. عبدهللا الشهري 

 االعضاء: د. محمود عويس 

 المهام

 تنظيم فعاليات لخدمة المجتمع 

 خلق شراكات فعالة مع الفطاع الخاص 

 

 لجنة الخريجيين .7

  .سامح احمدالمنسق: د 

 االعضاء: د. يحي الجهماني 

 المهام

 التواصل و استطالع اراء الخريجيين 

 انشاء قاعدة بيانات للخريجيين 

 

 لجنة القياس والتقويم .8

 المنسق: د. سامح احمد 

 االعضاء: د. يحي الجهماني , د. عمر العوض , م. عبدالمجيد التويجري 

 المهام

  المدنيةتقديم التغذية الراجعة استنادا الى البيانات المجمعة والمحللة لتحسين كفاءة برنامج الهندسة 

  انشاء قاعدة بيانات 

   المدنيةتكوين استطالعات رأي استنادا الى احتياجات ومتطلبات برنامج الهندسة 

 

 لجنة التدريب الهندسي .9

 المنسق: د. محمود عويس 

  النجعاوياالعضاء: د. احمد 

 المهام

 انشاء قاعدة بيانات 

   للتدريب الهندسيتكوين استطالعات 

 

 لجنة البحث العلمي  .11

 المنسق: د. عبد هللا الشهري 

 االعضاء: د. محمود عويس 

 المهام

 تحسين النشاطات التعليمية ودعم الباحثين 

 

 تطوير المعامل .11

 المنسق: د. اسامة العلوي 

 الرحمن االعضاء: د. يحي الجهماني , م ضياء 



 المهام

 تطوير معامل الهندسة المدنية 

 تشغيل وصيانة وضمان سالمة المعامل 

 

 لجنة جدولة البرنامج .12

 المنسق: د. اسامة العلوي 

 االعضاء: د. عمر العوض 

 المهام 

  تخطيط جدولة المقررات 

  تنسيق االمتحانات الرئيسية 

 

 


