لاً-أنًيكونًتشكيلًلجنةًالجدولًالدراسيًوالختباراتًكماًيلي ً
أوً

العضوية ً
رئيسًا ً

دً.محمدًعليًعبدًالمقصود ً
أً.صالحًعبدًالرحمنًعليًالخميسًً ً

عضوًا ً

أً.بتولًمحمدًالعواجيًًًً ً

عضوًا ً

عضواً(منسقةًالطالبات) ً

دً.إيمانًفوزيًأبوالخير ً

عضوًا ً

أً.أمانيًفيصلًالبتالء ً
لاً-أنًيكونًتشكيلًلجنةًاإلعالمًواألنشطةًوالعالقاتًكماًيليً:
أوً

العضوية

أً.صالحًعبدالرحمنًالخميس

رئيسًا

أ.عزةًعبدهللاًالنصيان

عضوًا

دً.محمدًعباسًاألمين

نائبًا

أً.ناديةًمنورًالمطيريً

عضوًا
عضوًا

أً.أمانيًفيصلًالبتالء
لاً-أنًيكونًتشكيلًلجنةًالجودةًفيًبرنامجًقسمًالحاسبًكماًيليً :
أوً

العضوية ً

عبداللهًجعفرًالحلنقيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
رئيسًا ً
دً/
نائبًا ً

د/محمدًعباسًالمين ً

عضوًا ً

أً/بتولًمحمدًالعواجي ً
أً/عزةًعبدهللاًالنصيانً ً

عضوًا ً

سليمانًعبدالعزيزًالدبيخيً/طالب ً

عضوا ً

خزامىًعبدًالعزيزًعبدهللاًالخليفةً/طالبة ً

عضوا ً

لاً-أنًيكونًتشكيلًالمجلسً
أوً

الطالبيًلبرامجًالحاسبًالليًً

كماًيليً :
دً.محمدًعباسًاألمينًصالح ً

الجهة ً

أستاذًمساعدًمنًقسمًالطالب ً

دً.ذواليكهاًبيفيًشابيكًاحمد ً

أستاذًمساعدًمنًقسمًالطالبات ً

سليمانًعبدالعزيزًالدبيخي ً

طالبًيقسمًالحاسبً(ً )ًً361110058

عبدالعزيزًصالحًالطاسان ً

طالبًيقسمًالحاسبً(ً )ً361109954

العضوية ً

رئيسًا ً
نائبًا ً

عضوًا ً
عضوًا ً

طالبًيقسمًالحاسبً(ً )ً362118929

خزامىًعبدًالعزيزًعبدهللاًالخليفة ً طالبةًبقسمًالحاسبً(ً )371205404

عضوًا ً

عبدهللاًالسيدًابراهيم ً

عضوا ً

سحرًخالدًالعايد ً

طالبةًبقسمًالحاسبً(ً )381214051

عضوا ً

لجينًمحمدًسعدًالحربي ً

طالبةًبقسمًالحاسبً(ًً )371202249

عضوا ً

لا-أنًيكونًتشكيل لجنةًالتدريبًوالفصلًالصيفيًكماًيليً:
أوً

العضوية

دً.جاللًالدبنًعباسًالطيب
دً.محمدًعباسًاألمين

رئيسًا

عضوًا

أً.عزهًعبدهللاًالنصيانً

عضوًا
عضوًا

أً.امالًسعودًالحجيلي
لاً-أنًيكونًتشكيلًلجنةًالرشادًالكاديميًلبرنامجًالحاسبًكماًيلي:
أوً
دً.جاللًالدينًعباسًالطيبً
دً.عبدًهللاًعبدًالرحمنًالعبدًاللطيف
دً.أحمدًجونًريفيزًًًًًًًًًًً
دً.مريمًمحمدًنزيهًمفتاح

ً

أً.ايمانًسميرًمؤمنيًً
لا-أنًيكونًتشكيل لجنةًمعادلةًمقرراتًقسمًالحاسبًاآلليًكماًيلي:
أوً

العضوية
رئيسًا
نائبًا

عضوًا
عضوًا
عضوًا
العضوية

دً.جاللًالدبنًعباسًالطيب
دً.محمدًعليًعبدًالمقصود

رئيسًا

عضوًا

دً.محمدًعباسًاألمين

عضوًا

أً.إيمانًسميرًالمومني
أ.عزهًعبدهللاًالنصيانً

عضوًا
عضوًا

أً.أمانيًفيصلًالبتالء

عضوًا

لاً-أنًيكونًتشكيلًلجنةًالمعاملًوالوسائلًالتعليميةًكماًيلي:
أوً
أً.فايزًبنًفرحًالحربي

العضوية
رئيسًا
نائبًا

أً.مساعدًبنًمحمدًالخليفةً

عضوًا

أً.واجدًرسولًملکًً
أً.ناديةًمنورًالمطيريً

عضوًا
عضوًا

أً.آمالًسعودًالحجيلي

عضوا

أً.إيمانًسميرًالمومني
لا-أنًيكونًتشكيل لجنةًالبتعاثًوالمبتعثينًكماًيلي:
أوً

العضوية

دً.تميمًبنًخليفةًالخليفة

رئيسًا

دً.محمدًعباسًاألمين

عضوًا

دً.زليخةًبيفيًأحمد

عضوًا

دً.أحمدًجونًريفيز

لاً-أنًيكونًتشكيلًالمجلسً
أوً

الستشاريًلبرامجًالحاسبًالليًً

عضوًا

الجهة

العضوية

كماًيلي:

رئيسًا

دً.جاللًالدينًعباسًالطيب

المشرفًعلىًقسمًالحاسبًاآللي

دً.سالمًبنًصالحًالخلف

األستاذًالمشاركًبقسمًالحاسبًاآللي

دً.رائدًبنًعبدهللاًالغامديً

جامعةًالملكًعبدالعزيز

عضوًا
عضوا

دً.تامرًبنًعمرًالحسين

الجامعةًالسعوديةًاإللكترونية

مً.ناهضًبنًبنيدرًالحربي

بنكًالدخارًوالتسليفًالرياض

عضوًا

دً.عبدًاإللهًجعفرًالحلنقي

األستاذًالمساعدًبقسمًالحاسبًاآللي

أً.مشاعلًبنًشبابًالعصيمي

مشرفةًقسمًالحاسبًاآلليًللطالبات

عضوًا
عضوا

أً.إيمانًسميرًمومني

قسمًالحاسبًاآللي/الطالبات

عضوا

سليمانًعبدالعزيزًالدبيخي

طالبًيقسمًالحاسبً()361110058

عضوا

خزامىًعبدًالعزيزًالخليفة

طالبةًبقسمًالحاسب ()371205404

عضوا

عضوًا

لاً-أنًيكونًتشكيل اللجنةًالعلميةًكماًيلي:
أوً

الرتبة

العضوية

دً.سالمًصالحًالخلف

أستاذًمشارك

دً.عادلًبنًعبدًهللاًمحمدًالعريني

أستاذًمشارك

رئيسًا
نائبًا

دً.عبدًالقادرًزيدًصنيتانًالمطيريً

أستاذًمشارك

دً.إيمانًفوزيًابوالخير

أستاذًمساعد

عضوًا

دً/عبداللهًجعفرًالحلنقيً
أً/بتولًمحمدًالعواجي ً

ًمدي ارًلبرنامجًعلومًالحاسبًبالقسم

ًمنسقاًللجودةًفيًبرنامجًعلومًالحاسبًبقسمًالطالبات ً

لاً-أنًيكونًتشكيلًلجنةًالخريجينًًكماًيليً :
أوً
دً.جاللًالدينًعباسًالطيب ً
دً.عبداإللهًجعفرًالحلنقيً ً
أً.صالحًعبدالرحمنًالخميس ً
أً.أمانيًفيصلًالبتالء ً
أ .بتولًمحمدًالعواجيًًًً ً
لا-أنًيكونًتشكيل لجنةًالخطةًالستراتيجيةًلبرنامجًالحاسبً
أوً
الليًكماًيلي:

دً.فهدًبنًمحمدًالطريسًًًًًًًًًًًً
دً.سالمًبنًصالحًالخلف

عضوًا

ًًًًًًًًًًًً

العضوية ً
رئيسًا ً
نائبًا ً
عضوًا ً
عضوًا ً
عضوًا ً
العضوية
رئيسًا

عضوًا

دً.عبدًهللاًبنًعبدًالرحمنًالعبدًاللطيفًًًًًًًً
دً.محمدًعليًعبدًالمقصود

عضوًا
عضوًا

دً.إيمانًفوزيًابوالخير

عضوًا

لا-أنًيكونًتشكيل لجنةًالمقرراتًاإللكترونيةًكماًيليً:
أوً
أً.فايزًفرحًالحربيً

العضوية
رئيسًا

دً.تميمًخليفةًالخليفة

عضوًا

أً.مساعدًمحمدًالخليفةً

عضوًا

أً.صالحًعبدالرحمنًالخميس
أً.آمالًسعودًالحجيلي

عضوًا
عضوًا

أً.ناديةًمنورًالمطيريً

عضوًا

أً.إيمانًسميرًالمومني

عضوًا

لا-أنًيكونًتشكيل لجنةًتقنيةًالمعلوماتًوالنشرًاإللكترونيًكماًيلي:
أوً

العضوية

دً.محمدًعليًعبدًالمقصود

رئيسًا

أً.بتولًمحمدًالعواجيًًًً

عضوًا

دً.محمدًعباسًاألمين

لا-أنًيكونًتشكيل لجنةًمشاريعًالتخرجًكماًيلي:
أوً

دً.أحمدًجونًريفيزً(رئيس ا)

عضوًا

العضوية
رئيسًا

دً.عبدهللاًعبداللطيفًآلًعبداللطيف

عضوًا

دً.مريمًمحمدًنزيهًمفتاح

عضوًا

