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هـ 4135/4136 الدراسي  عاملل لــجان قسم الهندسة الكيميائيـة  

جانلأسماء ال األعضاء  م 

أ.د/حممد البشري – عثمان العثماند/ -ابراهيم املعتاز )مقرر( .د/أ  4 لجنة الترقيات والتعيينات 

يميةاللجنة األكاد    أنيس فقيها /دأ. -مراد بو معزه /د .أ -) مقرر ( اباسعيد أ.د/ امحد   2 

أشرف كمال /م –عبدالباسط  /د –حممد البشري  /أ. د -أ.د/ انيس فقيها )مقرر(   3 لجنة الدراسات العليا 

 4 لجنة التسجيل      عبدالرزاق الشمري /م -الباسط بالصادقد/ عبد   -)مقرر(كايل حاج  حممد د/

 5 لجنة  المختبرات  خلفابو  م/عزيز - /وليد القحطاينم – د. امحد الفاتش –عطية الزهراين  /م - )مقرر( منصور احلوشان/د

م/عزيز ابو خلف – م/ أرمياو أدريس - د/عبدالعزيز الغيامه– )مقرر( حممد عاصفأ.د/  والكتب  لجنة الجداول الدراسية   6 

م/ مأمون عباس -د/ عبدالرمحن الربيعه  -مالك االمحد  /د -يوسف الصغري ) مقرر (/د والتدريب الصيفي بلجنة شئون الطال    7 

م/ خالد اورتشي   -د/ جهاد صاحل  - د/مهند احلرباوي  - ) مقرر( مراد بو معزه /د.أ  8 لجنة المشاريع 

مأمون عباس   /م - د/ عبدالرمحن الربيعه – )مقرر(عبدالباسط  /د  9 لجنة التقرير السنوي 

عطية الزهراين   /م - شيخالد أورت /م -فهد املبدل  /د -)مقرر(  وحيد املصري /أ.د  01  ورابطة الخريجين لجنة الندوات والدورات 

 00     المعيدين والمبتعثين  عبدالعزيز الغيامه /د -يوسف الصغري/د -)مقرر(سعيد الزهراين/دأ.

العالقات  لجنة  د/ فهد املبدل - وحيد املصري /د - )مقرر(سعيد الزهراين /أ. د  02 

  حممد حاج كايل /د  -د/عبدالباسط اجلماعي – صاحل العرين /د - ) مقرر( رعبداحلميد إجبا /أ. د
  حممد قيلي/م - د/مراد بو معزةأ. –

(االعتماد االكاديميالتطوير ) لجنة  03 

ياجات القسملجنة مشتريات واحت م/عزيز ابو خلف - عطيه الزهراين /م - امحد الفاتش /د –د/منصور احلوشان  - )مقرر( إبراهيم املعتاز/دأ.  04 

عبداحلميد أجبار /أ.د -)مقرر(عمادالدين مصطفى /د العنكبوتيه موقع القسم على الشبكة   05 

م/ أشرف كمال –أمحد اباسعيد  /أ.د - د/ عبدالعزيز الغيامه  –حممد حاج كايل  /د - )مقرر(عبدالباسط بالصادقأ.د/ االكاديمي رشاداال   06 

 07 االختبار الشامل للدكتوراة أ.د/مراد بو معزة –أ.د/حممد عاصف  –أ.د/أمحد اباسعيد  –عمادالدين علي  أ.د –أ.د/ أنيس فقيها )مقرر( 

و االحصاءات لجنة الجودة د/احلسن البليدي -د/صاحل العرين  –د/حممد حاج كايل  –د/عبدالباسط بالصادق )مقرر(   08 

)( برنامج تقويم المقررات لجنة  م/حممد قيلي  -د/عاصف حممود   -د/سيد صابر  –أ.د/حممد عاصف )مقرر(    09 

 امين القسم  عبدالعزيز الغيامهد/ 
تعىن بدراسة احتياجات القسم من املختربات الطالبيه والبحثيه وتقدمي مقرتحات لتوزيع املختربات البحثيه على اجملموعات التخصصيه  جلنة املختربات

 ومتابعة تشغيل األجهزه املتوفرة يف القسم .
 لتقوية عالقات القسم بالقطاعني اخلاص والعام وإجياد قنوات تعاون مستمره . جلنة العالقات 

 دراسة وتقييم احتياجات القسم من األجهزه واملعدات وبقية املستلزمات وفقا للموارد املالية املتوفرهملشرتيات واإلحتياجات  جلنة ا
 


