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 2009 - 2005لجنة امتحانية للفترة من  –عضو لجنة تدقيق  -2

 2008 عاملللجنة امتحانية  –عضو لجنة اعتراضات الطلبة  -3

 رئيس لجنة مطابقة احتساب معدالت الطلبة الملتحقين من هيئة المعاهد الفنية مع معدالت تخرجهم -4

 2009للعام 

  2016- 2009  عضو لجنة متابعة وتدقيق غيابات الطلبة للعام  -5

 2007عضو لجنة االرشاد التربوي للعام  -6

 2008 - 2007اطات الكلية العلمية واعمالها للعام عضو لجنة اعداد تقرير شامل وتفصيلي عن نش -7

 2008  -2007عضو لجنة متابعة المفردات الدراسية لقسم ادارة االعمال للعام الدراسي  -8

 2013-2012عضو لجنة امتحانية لقسم ادارة االعمال للعام الدراسي  -9

  2011عضو لجنة االستقبال والنقل في المؤتمر العلمي الثاني  -10

  2012عضو لجنة تدقيق اجراءات توثيق السجالت االمتحانية لقسم االقتصاد  -11

  2010عضو لجنة التعليم المستمر  -12

  2013رئيس لجنة مطابقة جرد الموجودات الثابتة واالبنية والمخازن  -13

  2014عضو لجنة فحص الجودة لمشتريات المجلة  -14

  2015-2014 ة الرابعةالمرحل رئيس لجنة تدقيق بطاقات طلبة -15

  2016- 2015رئيس لجنة اعداد بطاقات طلبة المرحلة الرابعة  -16

صعودا  2011-2010بطاقات طلبة الخريجين للعام الدراسي كافة متطلبات  عضو لجنة تدقيق -17

  2016وللدراستين الصباحية والمسائية 

  2016عضو لجنة متابعة انشطة الطلبة في يوم الجامعة  -18

قسم  2016-2015ئيس لجنة اعداد بطاقات الدرجات الخاصة بالمرحلة الرابعة للعام الدراسي ر -19

  14/12/2015في  516، ذي العدد للدراسات الصباحية –ادارة االعمال 
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 517، ذي العدد 2016-2015رئيس لجنة متابعة الغيابات في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  -20

  14/12/2015في 

ة تدقيق المتطلبات المتعلقة بإعداد بطاقات الطلبة الخريجين بدأ من العام الدراسي عضو لجن -21

  14/2/2016في  167، ذي العدد صعودا وللدراستين الصباحية والمسائية 2010-2011

 19، ذي العدد 2017-2016رئيس لجنة متابعة الغيابات في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  -22

 .12/1/2017في 

في  26، ذي العدد 2017-2016و اللجنة االمتحانية للدراسات العليا للعام الدراسي عض -23
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للدراستين  2017-2016عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي  -24
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