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 الشؤون األكاديميةلجنة 
 

)وريةةةةك ال  يةةةع ل كةةةةةو  ا را  يةةةةع   الةةةدر وب الةةةةدالربد بةةةد الةةةةداهلا ي ال ةةة  ا     برئاسةةةع سةةةة ا    

 واضويع راًل مد:

 

 

 نائب الرئيس  . الداهلل امل حم

 من ق ال جنع  . أبو اليزيد ابد فةا 

 اضو الديد  . اابف حميي

 اضو  . رريكنا سوابوب

 اضو  . حممد أما  اهلل

 اضو  . إيهاب حممد  بويش

 اضو  . أيوب لو 

 اضو  . يوت راش شاهي

 اضو  . شرييد الرفااي

 اضو  . أمري  أردت اثما 

 اضو  . أمساء ف حي

 اضو  . ف حيع امر

 اضو  . صلا فر وس

 ضوا فاطمع بنت حممد القي يمي أ.
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 مهام عمل اللجنة
 

 

اجلةةةةةدو   تن ةةةةةيق: تكةةةةةمكا را  يةةةةةع ل  لةةةةةع مرو ةةةةةع الل ةةةةةالوبيوس  والةةةةة     الكةةةةةةو أامةةةةةا   تن ةةةةةيق. 1

  وال أجيةةةةةك  واعنق ةةةةةاع  وطةةةةةي القيةةةةةد وإاا تةةةةة   واإلضةةةةةافعواحلةةةةة ف  املقةةةةةربات وت ةةةةةجيكل   يةةةةةع   الدباسةةةةةي

ال  لةةةةع اجلةةةةد     واسةةةة قلا الن ةةةةائ    ت ةةةة يمجةةةةدو  اعر لةةةةابات  وم اب ةةةةع   وتن ةةةةيقواحلرمةةةةا   وال حويةةةةك  

 مت ال  لةةةةع امل ورةةةةةو لةةةةرجهم  والنلةةةةر ه ا اةةةة اب الةةةةة  يقةةةةدمها ال  لةةةةع نلةةةةري  يةةةةةابه       جالومراج ةةةةع سةةةة  

 اد الدباسع  مبا ي وافق مو أنلمع اجلام ع ولوائحها.

ال ن ةةةةةيق مةةةةةو امةةةةةا   القلةةةةةو  وال  ةةةةةجيك ه رةةةةةك مةةةةةا  ةةةةة  الكةةةةةةو  ا را  يةةةةةع ل  لةةةةةع مرو ةةةةةع        .2

 الل الوبيوس.

لةةةةةاام  ال  يةةةةةع    الدباسةةةةةيع  ك  وبي  ا ةةةةةحي أ  ا ةةةةةوي ا  ةةةةة    إاةةةةةدا   ليةةةةةك ال الةةةةةب و ديثةةةةة  بكةةةةة     .3

الدباسةةةةةةةع  بالئحةةةةةةع مةةةةةةةو املةةةةةةوا  امل   قةةةةةةةع   -إ  وجةةةةةةدت –ل   يةةةةةةةع    وال ةةةةةةةوائل الدار يةةةةةةع خم صةةةةةةر  ك بكةةةةةة 

 واعر لابات ل مرو ع اجلام يع.

وضةةةةةو لليةةةةةع ل وليةةةةةو ط لةةةةةع ال  يةةةةةع ا ةةةةةحي ا ر ةةةةةال املة   ةةةةةع وت ليقهةةةةةا ب ةةةةةد موافقةةةةةع   ةةةةةس ال  يةةةةةع      .4

 ا يها.

 وضةةةةةو لليةةةةةع ل م ةةةةةااد  ه  اةةةةةم ال  لةةةةةع امل  ثةةةةةريد  وبفةةةةةو ال وصةةةةةيات الةةةةة  تةةةةة م وياهلةةةةةا إ    ةةةةةس     .5

 ال  يع.

وضةةةةةو لليةةةةةع واضةةةةةحع وم  نةةةةةع ه ري يةةةةةع اسةةةةة قلا  شةةةةة او  ال  لةةةةةع  وت ليقهةةةةةا ب ةةةةةد موافقةةةةةع اميةةةةةد       .6

 ال  يع.

ارةةةةآاي لليةةةةع ل ح يةةةةز ال ميةةةةز واإلبةةةةداع ه أ اء ال  لةةةةع  وترشةةةةيل امل ميةةةةزيد مةةةةنهم جلةةةةوائز ال ميةةةةز ا ةةةةحي    .7

 م  و  ال  يع واجلام ع واجمل مو.

ميةةةةةد ال  يةةةةةع إ  ال جنةةةةةع وإبةةةةةداء الةةةةةرأي ووهلةةةةةا  وبفةةةةةو ال وصةةةةةيات       الةةةةة  اي ةةةةةها ا  امل ةةةةةامالت باسةةةةةع  .8

 لمع بكأنها.الال


