
 لجان قسم الهندسة الكهربائية

 

 األكاديمياالعتماد لجنة 

 المهام: 

 االشراف على عملية ضمان الجودة في القسم. .1

 لالعتماد SSR اعداد .2

 د. برافين و   د. محمد زبير و  د. عبدهللا المحيسن االعضاء:   د. عبدالرحمن القواسمي المنسق: 

 

 

 لجنة القياس والتقويم

 :  المهام 

برنامج الهندسة وفعالية تقديم التغذية الراجعة استنادا الى البيانات المجمعة والمحللة لتحسين كفاءة   .1

 الكهربائية

  المهندس محمد عبدالبصيرو   المهندس محمد حمرانو  ديد. عبدهللا االحماالعضاء:   د. برافين لمنسق:ا

 

 

 برنامج التجسيرلجنة 

 المهام: 

 االشراف على برنامج التجسير   .1

 د. احمد جالل ابوخليلالتنفيذي:  المشرف 

 

 

  لجنة خدمات القسم 

 المهام: 

  .التقرير السنوي للقسم .1

 دعم نشاطات القسم.  .2

 االتصاالت االدارية.  .3

 خدمة المجتمع .االرشفة والتنظيم .4

 المهندس محمد حمران خانو  المهندس حسام حبيبةاالعضاء:  د. يزيد قسايمةالمنسق:  
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 لجنة المتابعة

 المهام

  سمقمتابعة تنفيذ فعاليات وانشطة ال .1

  د. محمد زبيرالمنسق 

 

  االرشفة والتوثيقلجنة 

 المهام: 

 تحديد وجمع البيانات الالزمة وارشفتها ومعالجتها .1

  ادارة وارشفة قواعد البيانات .2

  توحيد وترميز النماذج في القسم .3

 تسجيل وارشفة الفعاليات واألنشطة في القسم  .4

 توثيق ملفات نظام ادارة الجودة  .5

 بالل أعوان  احمداألعضاء :   المهندس محمد حمران خان المنسق:

  

 

 والبحث العلمي  برنامج الدراسات العليالجنة 

 المهام: 

 انشاء وتطوير برامج الدراسات العليا  .1

 عملية توثيق المنح .2

 دعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس  .3

    د. محمد زبيرد عبد العزيز المطيري و  و  د. احمد ابو خليلاالعضاء: وليد الحربي المنسق: د.  

 

 المقابالتاجراء لجنة  

 المهام: 

 مراجعة طلبات توظيف المتقدمين للوظائف  .1

  عضو هيئة تدريس حسب التخصصد وليد الحربي و  و د. عبدهللا المحيسن االعضاء:   علي الغامدي لمنسق: دا
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 تطوير المعامللجنة 

 المهام: 

 تطوير معامل الهندسة الكهربائية .1

 .المعاملفي سالمة التشغيل وصيانة وضمان   .2

المهندس محمد  و محمد عبدالبصيرالمهندس و  المهندس طلحة يزدانيو   د محمد زبيرالمنسق: االعضاء:  

 حمران خان

 

 الجودةلجنة 

 :المهام

 نشر ثقافة الجودة.  .1

   .بما يتوافق مع الخطط االستراتيجية للجامعة والكلية األكاديميتحسين االداء  .2

 دولي وال (NCAAA) وطني الدعم برنامج الهندسة الكهربائية للحصول على االعتماد  .3

و المهندس احمد  محمد زبيرد د عبد العزيز المطيري و  د. برافين: االعضاء د. عبدالرحمن القواسمي المنسق: .

 التويجري

 

  معجتخدمة الملجنة 

 المهام: 

 تحسين النشاطات التعليمية ودعم الباحثين .1

 تبني مبادرات لدعم وتليبة حاجة المجتمع  .2

 المهندس طلحة يزداني و  ناصر البقميد. و  د. احمد ابو خليلالمنسق: 

 

 لجنة الجداول الدراسية 

 :المهام 

 .تخطيط جدولة المقررات  .1

 تنسيق االمتحانات الرئيسية  .2

  المهندس طلحة اليزداني و  د. عبدهللا االحمدياالعضاء:  د. احمد جالل ابو خليلالمنسق:  
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 التدريب الهندسي لجنة 

 المهام:

 االشراف على العروض التقديمية وتقارير للتدريب الهندسي الصيفي .1

  د. احمد جالل ابو خليلاألعضاء  :   و  د. يزيد قسايمة  المنسق:  

 

 برنامج البكالوريوسلجنة 

 المهام 

  .االشراف على جميع جوانب تطوير وطرح البرنامج  .1

 مرحلة البكالوريوستطوير بنية وبرامج  .2

و د عبد  خان المهندس محمد حمرانو د. احمد جالل ابو خليلاالعضاء:  د. عبدالرحمن القواسميالمنسق:  

  و المهندس بندر الظفيري العزيز المطيري 

  

 اث الطالب بحأمساندة لجنة 

 المهام 

 .دعم بحوث الطلبة في المقررات االختيارية  .1

 .المشاريع الصغيرة وتصاميم الخريجين  .2

 .ندوات الحث والدورات التدريبية المقدمة للطالب  .3

المهندس محمد  د ناصر البقمي وو . احمد جالل ابوخليلو د د. يزيد قسايمة  االعضاء: د. برافينالمنسق:  

 عبدالبصير

  

 محتوى البوابة االلكتروني ادارةلجنة 

 :المهام 

 االشراف على محتوى المواقع االلكترونية والخوادم االفتراضية.  .1

 التعلم ألغراضتشجيع تطوير مواقع وصفحات اعضاء هيئة التدريس  .2

  المهندس محمد حمران خاناألعضاء :  .حسام حبيبةالمنسق: المهندس  
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 التخطيط االستراتيجيالقيادة لجنة 

 المهام:

 اقتراح خطة استراتيجية للقسم . .1

 .تقديم خطة تنفيذية للخطة االستراتيجية . .2

 توجيه قسم الهندسة الكهربائية وتزويده باالستشارات  .3

  المهندس عبدالبصير و  د. يزيد قسايمة و  د محمد زبير و االعضاء:  د. عبدهللا االحمدي المنسق:  

 

 لجنة دعم وتنسيق لمرحلة ماقبل التخرج 

 المهام :

 كاديمي االرشاد اال .1

 مستوى الطالب الدراسي تقدم  ةمتابع .2

 بات وطلبات الطالب تلبية رغ .3

 دعم عملية تعلم الطالب  .4

 المهندس محمد عبدالبصير عضوية و . احمد جالل ابوخليلدالمنسق : 

 

 العلمية:جنة للا

 المهام 

 تقييم طلبات المتقدمين الجدد البحثية والدراسية  .1
 ريس هيئة التد ألعضاءطلبات الترقية  دراسة .2

  د. عبدالرحمن القواسميو   . احمد جالل ابوخليلد :  األعضاء   د. عبدهللا المحيسن المنسق :

 

 لجنة مشاريع التخرج 

 :المهام

  التنسيق لفعاليات مشاريع التخرج  .1

 المهندس محمد عبدالبصير األعضاءمساعد المنسق :د عبد العزيز المطيري    أعوانالمنسق احمد بالل 
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