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رئٌس لجنة المبادرات1434/1433 ،هـ و .1435/1434
رئٌس اللجنه المؤقته لجائزة معالً مدٌر الجامعه لتمٌز1434/1433،هـ.
رئٌس اللجنه المؤقتة لدراسة وضع إسكان أعضاء هٌئة التدرٌس وأقتراح الحلول المناسبة1434/1433 ، ،هـ
عضو مجلس الجامعه1433/1432 ،هـ 1434/1433 ،هـ 1435/1434 ،هـ 1436/1435 ،هـ.
عضو مجلس عمادة خدمة المجتمع و التعلٌم المستمر1435/1434 ،هـ 1436/1435 ،هـ.
عضو مجلس عمادة البحث العلمً1435/1434 ،هـ 1436/1435 ،هـ.
عضو المجلس العلمً1436/1435 ،هـ.
عضو لجنة التعٌٌنات بالمجلس العلمً1435/1434 ،هـ.
عضو لجنة الترقٌات بالمجلس العلمً1436/1435 ،هـ.
عضو اللجنه الدائمه لتأدٌب الموظفٌن والموظفات فً الجامعة1433/1432 ، ،هـ 1434/1433 ،هـ
عضو لجنة االبتعاث والتدرٌب 1433/1432 ،هـ 1434/1433 ،هـ 1435/1434 ،هـ و 1436/1435هـ.
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عضو اللجنة الدائمة للدراسات االستثمارٌة1436/1435 ،هـ.
عضو لجنة التعاون الخارجً و الساعات الزائده1431/1430 ،هـ 1432/1431 ،هـ.
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