
 

 9143/  8143عام ل القسملجان تشكيل 
 األعضاء اسم المعيار المعيار اللجان

 

 

 )السياق المؤسسي( لجنة إدارة الجودة

 المعيار األول
الرسالة والغايات 

 واألهداف

  د. محمد جزر

 أمل حباكة د/ 

 إدارة البرنامج المعيار الثاني

 العقل عبد العزيز  عقلد. 

 سماح محمودد/ 

 

 إدارة ضمان الجودة المعيار الثالث
 د. عدنان قطيط

 أ/ اسيل الصالح

 جودة التعليم والتعلملجنة 

 التعليم والتعلم المعيار الرابع

 يد. يوسف الجميل

 د/ مني الجمل

 دارين بن حسن أ/ 

 

 

 المعيار الخامس لجنة دعم تعليم الطالب
إدارة شئون الطالب 

 والخدمات

 خالد الشباناتد. 

 د/ صفية الشهراني)طالبات(

 آمال الشنيفيأ/ 

 فاطمة فريدد/ 

 

 مصادر التعلم المعيار السادس
 أحمد محمد سالمأ.د 

 غدير العطيةد/ 

 

 

 البنية التحتية المساندةدعم لجنة 

 المعيار السابع
المرافق 

 والتجهيزات

 د. إبراهيم الزعيبر

 هديل ابانمي/ ا

 المعيار الثامن
التخطيط واإلدارة 

 المالية

 د. فهد الجدوع

 إيمان الحيصةد/ 

 عمليات التوظيف المعيار التاسع
 د. عبد هللا الدهش

 تركيه العتيبيد/ 

 

 لجنة االسهامات االجتماعية
 البحث العلمي المعيار العاشر

 إبراهيم الحسيناند. 

 د/ أمل حباكة

 المعيار الحادي عشر
العالقات مع 

 المجتمع

 د. أحمد خليفة

 د/ إيمان الحيصة

 حياة الميديهم . أ

 وفاء السعيد . أ

 منسقة الجودة للقسم
 أ/ أسيل الصالح

 أ.د أحمد محمد سالم )المنسق( لجنة التعلم اإللكتروني

 أ.أمل مبارك

 بن حسن حصهأ.

 محمود جابر حسن/د  لجنة االختبارات

 د/ فاطمة فريد

 نعيمة الحسيني  . أ

 

 عقل عبد العزيز العقل د. )االحتياج(لجنة المقابالت 

 خالد العفيصان 

 د سعد الهجهوج

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة المجمعة
 كلية التربية

 قسم العلوم التربوية
  



 محمد السويد. د 

 د.إبراهيم الحسينان

 د. بشاير الرميح

 د.صفية الشهراني

 د. مها الكلثم

 د محمود جابر لجنة الجداول الدراسية

 جابرسعاد د/ 

 دارين بن حسنأ/ 

 

 

 عقل العقلد.  لجنة الخطط الدراسية

 د. د/ بشائر الرميح

 د/ سماح محمود

 سعاد جابر د /

 د/ مني الدسوقي

 د/ مها الكلثم

 

 

 أحمد خليفة/د  لجنة القياس والتقويم

 مني الجملد/ 

 سماح محمود د. لجنة المعادالت

 مها الكلثم

 د/ إيمان الحيصة

 د/ أمل حباكة

 سعاد جابر د/

 

 تركية العتيبيأ/  لجنة االرشاد االكاديمي

 

 خالد الشبانات /د للطالب لجنة األنشطة والتدريب

 محمود جابرد/ 

 آمال الشنيفيأ/ 

 فاطمة فريدد/ 

    

 

 


