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Active Committees in the Department of Petroleum and  
Natural Gas Engineering 

  اللجان العاملة بقسم ھندسة البترول و الغاز الطبيعي
  

  اللجنة األكاديمية و الدراسات العليا
Academic Affairs and Graduate Studies Committee 

 مراجعة و تطوير اللوائح و الخطط الدراسية. .1
 راسة طلبات القبول لبرنامج الدراسات العليا.د .2
 إعداد جداول مقررات الدراسات العليا. .3
 مراجعة الشئون األكاديمية بالقسم. .4
 مراجعة طلبات الترقية العضاء ھيئة التدريس. .5
  مراجعة طلبات التوظيف بالقسم. .6

 (مقرر). عماد سليمان الحميضي/  دأ.  .1
 .مساعد ناصر العواد/  دأ.  .2
 ور.د/ حازم الضم .3
  .د/ خالد الشريف .4

 لجنة األعتماد األكاديمي و الجودة
Academic Accreditation and Quality Assurance Committee 

اإلعداد لمتطلبات اإلعتماد األكاديمي و متابعة و تحليل التقييمات المباشرة  .1
 و غير المباشرة للعملية التعليمية بالقسم.

 ي و الجودة بالكلية.التواصل مع وحدة اإلعتماد األكاديم .2
 إعداد التقارير الالزمة لالعتماد األكاديمي الدوري. .3
  تھيئة القسم عند زيارة فرق اإلعتماد األكاديمي و الجودة. .4

 (مقرر).مساعد ناصر العواد /  دأ.  .1
 م/ عبدالباري العريفي. .2
  د/ عماد الحميضي. .3

  لجنة المشتريات
Purchasing Committee 

 .من اإلجھزة المعملية و اإلداريةاإلعداد لطلبات القسم  .1
 وضع المواصفات الفنية للمشتريات. .2
 طلب و تلقي و مراجعة عروض التسعير. .3
 إستالم المشتريات و مطابقة المواصفات و التأكد من تشغيل األجھزة. .4
  مراجعة عروض الصيانة و طلبات شراء قطع الغيار. .5

 د/ عماد الحميضي (مقرر). .1
 د/ أسامة المھدي. .2
 .نتيفيد/ علي ال .3
 د. ماثيو أماو. .4
  د. محمد علي خميس. .5

  لجنة التنسيق مع الشركات و الزوار
Companies and Visitors Coordination Committee  

اإلتصال بالشركات فيما يختص بطلب متخصصين اللقاء محاضرات عامة  .1
 لطلبة القسم.

 التنسيق مع الشركات لتنظيم زيارات ميدانية لطلبة و منسوبي القسم. .2
التنسيق مع الشركات فيما يخص طلب المعلومات التقنية و العينات الجراء  .3

  البحوث.

 م/ عبدالباري العريفي. .1
 د. محمد علي خميس. .2

 

  لجنة األنشطة الالصفية بالقسم
Non-Academic Affairs Committee

 .الترتيب للقاءات اإلجتماعية و الثقافية و الرياضية لمنسوبي القسم .1
 ات و المسابقات الرياضية على مستوى الكلية.اإلعداد للقاء .2
  اإلعداد للمشاركات الالصفية على مستوى الكلية و الجامعة. .3

 (مقرر). / علي النتيفي د  .1
 د/ مصطفى قناوي. .2
  م/ عبدالباري العريفي. .3

 لجنة المعامل
PGED Laboratories Committee  

 التخطيط لمتطلبات و تطوير المعامل. .1
 مل.متابعة جاھزية المعا .2
 متابعة متطلبات المعايرة و الصيانة لالجھزة المعملية. .3
  متابعة إجراءات السالمة المعملية و توفير المعدات الالزمة لذلك. .4

 / عماد الحميضي (مقرر). د .1
 د/ علي النتيفي. .2
 د/ مصطفى قناوي. .3
 د/ أسامة المھدي. .4

 أمين القسم
PGED Council Treasurer 

 ع جداول أعمال مجالس القسم.المشاركة مع رئيس القسم في وض .1
 إعداد مسودات محاضر مجالس القسم. .2
 متابعة القرارت التنفيذية التي تصدر عن مجلس القسم. .3
  تجميع المعلومات المطلوب إدراجھا ضمن القرارت التنفيذية لمجلس القسم. .4

 / إبراھيم الحميدان. أ. .1
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Active committees in the Department of Petroleum and  
Natural Gas Engineering 

  اللجان العاملة بقسم ھندسة البترول و الغاز الطبيعي
  

  وحدة اإلرشاد الطالبي
Students Advising Unit  

المساعدة في تجاوز العقبات األكاديمية و اإلجتماعية التي قد يواجھھا  .1
 طالب القسم.

اصل مع دراسة قوائم المعدالت التراكمية لطالب القسم بشكل فصلي و التو .2
 الطالب المتعثرين و المتميزين.

التنسيق مه رئيس القسم و إدارة الكلية إلزالة المعوقات التي تواجه طالب  .3
  القسم.

 .خالد الشريف (مقرر)د /  .1
 .مصطفى قناويم/  .2

 

  مشرف التسجيل بالقسم
PGED Registration Coordinator 

القسم حسب  تنفيذ طلبات تعديل مواعيد المقررات وسعة الشعب لطالب .1
 الحاجة.

 التنسيق مع لجنة التسجيل بالكلية. .2
  التنسيق مع مشرف الجداول الدراسية بالقسم. .3

 (مقرر).مصطفى قناوي د /  .1
 رئيس القسم. .2
 م. عبدالباري العريفي. .3

 
  مشرف الجداول الدراسية

Courses Scheduling Coordinator 
 إعداد الجداول الدراسية لمقررات القسم بشكل فصلي. .1
 التنسيق مع مشرف التسجيل بالقسم. .2
 التنسيق مع مشرف المقررات العامة بالكلية. .3
  تحديد سعة و عدد الشعب حسب أعداد الطالب المتوقعة. .4

  م/ عبدالباري العريفي. .1

  ممثل القسم في مركز البحوث
PGED Representative in the COE Research Center 

لقسم و ترشيح المحكمين مراجعة المقترحات البحثية المقدمة من ا .1
 المناسبين.

 المشاركة في إعداد التقرير السنوي لمركز البحوث. .2
المشاركة في إتخاذ القرارات نحو دعم المشاريع البحثية الجديدة و قبول  .3

  التقارير النھائية للبحوث المنفذة.

  .د/ ماثيو أماو .1

 منسق التقرير السنوي
COE Annual Report Coordinator 

 في إعداد التقرير السنوي للكلية. المشاركة .1
  تجميع و إعداد المعلومات الخاصة بالقسم. .2

 ./ عارف الشيند  .1
 

 منسق لجنة السالمة بالقسم
COE Safety Committee Coordinator 

 اإلشراف على إجراءات السالمة بالقسم. .1
 التنسيق مع الكلية لتوفير معدات السالمة بالقسم. .2
 مة بالكلية.تمثيل القسم في لجنة السال .3
  التنسيق مع الجھات المسئولة عند التخلص من النفايات المعملية بالقسم. .4

 م/ كمال ھارون. .1
 

ونادي الطالب المشرف على فرع جمعية مھندسي البترول  
SPE KSU-Chapter and PGED Students Club Advisor 

 اإلشراف على إجراءات إنتخاب مجلس إعضاء الجمعية. .1
 لجمعية و طلب الدعم المالي.متابعة نشاطات ا .2
 اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية. .3
  المشاركة في تنظيم و حضور الندوات والمؤتمرات و المسابقات العلمية. .4

 م/ عبدالباري العريفي. .1
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Active committees in the Department of Petroleum and  
Natural Gas Engineering 

  سم ھندسة البترول و الغاز الطبيعياللجان العاملة بق
  

  تخصص ھندسة مكامن البترول والغاز الطبيعي
Oil and Gas Reservoir Engineering Specialization Committee 

 .تقييم مقررات ھندسة مكامن البترول والغاز الطبيعي دوريا .1
 .إقتراح التعديالت على المقررات القائمة .2
  .أو حذف مقررات قائمةإقتراح إدراج مقررات جديدة و. .3

 (مقرر). د/ علي النتيفي .1
 .مصطفى قناوي /د .2
 د/ محمد خميس. .3
 د/ ماثيو أماو. .4
  تخصص ھندسة إنتاج البترول والغاز الطبيعي

Oil and Gas  Production Engineering Specialization Committee 
 .تقييم مقررات ھندسة إنتاج البترول والغاز الطبيعي دوريا .1
 .تعديالت على المقررات القائمةإقتراح ال .2
  .إقتراح إدراج مقررات جديدة و.أو حذف مقررات قائمة .3

 (مقرر). أسامة المھديد /  .1
 .ماثيو أماو /د .2
 د/ مصطفى قناوي. .3
  تخصص ھندسة حفر آبار البترول والغاز الطبيعي

Oil and Gas Well Drilling Engineering Specialization Committee 
 .البترول والغاز الطبيعي دوريا حفر آبارھندسة تقييم مقررات  .1
 .إقتراح التعديالت على المقررات القائمة .2
  .إقتراح إدراج مقررات جديدة و.أو حذف مقررات قائمة .3

 (مقرر). عماد الحميضيد / أ. .1
 .خالد الشريف /د .2
 أ.د/ مساعد العواد. .3
 د/ محمد خميس. .4
  تخصص ھندسة إستكشاف البترول والغاز الطبيعي

Oil and Gas Exploration Specialization Committee 
 .البترول والغاز الطبيعي دوريا إستكشافتقييم مقررات  .1
 .إقتراح التعديالت على المقررات القائمة .2
  .إقتراح إدراج مقررات جديدة و.أو حذف مقررات قائمة .3

 (مقرر). عارف الشيند /  .1
 . عماد الحميضيد / أ. .2

  دسة البترول والغاز الطبيعيإستخدام الحاسب اآللي في ھن
Computer Applications in Petroleum Engineering Committee  

 .دوريا البترول والغاز تقييم مقرر إستخدام الحاسب اآللي في ھندسة .1
 .لمقررات القائمةبرمجيات المناسبة لإقتراح ال .2
 .التواصل مع الشركات للحصول على البرمجيات والتراخيص .3
  ة والمستلزمات في معمل الحاسب بالقسم.تحديث األجھز .4

 (مقرر). عارف الشيند /  .1
 . عماد الحميضيد / أ. .2

 


