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 العلمية واللجان جودة المجالس(08)

يجري مخبرريموير ييم ارجمدةجر  ممسرامخاللرليمدةوعاريجمدةعرلةام دة رل   مسررام
إيليمأ شريو مدة  يير دم يدلر مخلرشي مشرلخا مةريدودمدةجر  ممسرامخاللرليمدةوعاريجم
دةعلةادم يص مدةر ير مدةوشوير مةجر  ممدةجلخعر مدةجيد يير مةخاللر دمخردمشير مخر  م

 يلوهلمدةةخي م دة  عير مرمةخ دةرر مخرلميجري مخردمو يريديمج ويير مجه ييوهلمرمسامإخةل
 ألللري مسرام اررل تمدةوعاريجمدةعررلةادم عر يوهلمعارر مدةخ دةخر مدةلدويرر م س رلمةخعررليييم

 لةكمر يضموة يدمعلع ممريل رليم ر ركمةاخعا خرليم  ارعهلمرير م.ممدةج  ممدةعلةخي 
إجرريدةم يدلرر م  عيرر مدةرررلش يدمدةخوبصصرريدمةخعييررليم خرر د مبررلجدم وخةيرر هجمخرردم

ورراواهجمإةرر مدلرروبتكم دلوةشررلتمدةصرر يممدةرل  يدخيرر مدةشلةيرر مة اررعي مدةجلخعرر م
م.مدةجيد يي 

ساخدمولهمدألو دتم دةخشل يم ار مرريدمأير يةجمورلهمدالروخليممدةخبصصر م
رصرررموةجمجررر  ممأ دةمدةخجرررلةجم دةاجرررلدمدةعاخيررر ممةيصررر م دلو صرررلةم يد ةرررجمشررر  

ا م   مخدموعل  ةجمدةج  مةا ص  مرهلدمدةرشر مإةر م  شدمع.ممدةخع ييدمدةخرلشييد
وعرل  ةجمدةجر  ممشرلةييدمةةرج.مأو دس مدةواماموبيجمعردمور تمدة هر ضمرجلخعلو رلم

مخ مدةخبريمم
 

 استمارة فعالية المجالس واللجان العلمية 
 موجهة إلى أعضاء المجالس واللجان العلمية 

ةخ صرررررررر مد.........مدةيوررررررررر مدةعاخيرررررررر ........مدةةايرررررررر م.......دةجلخعرررررررر م
م........ع  مدإلص ديديم....................ع  مدةخ ش يديم................

مامدشيل لم عجمدةم يديممم
ممممةاخجلةجمدةعاخي م دةاجلدمدةعاخي مريدخجمةوشليدمخصل يم خ دي مدةخعيس م 1
ممممموشيتمدةخجلةجمدةعاخي م دةاجلدمدةعاخي معا مو  يجمدةريدخجمرصم م  يي  2

3 
ورر سيمدةخجررلةجمدةعاخيرر م دةاجررلدمدةعاخيرر معلعرر ممريل ررليمة لررلولمم دةياررر مسررام

مجخي موبصصليمدةةاي 
ممم

ممممةاخجلةجمدةعاخي مبي مإل يدةمدةةايليمرلألعللجمرلةوبصصليمدةج ي مم 4
ممممةاخجلةجمدةعاخي مبي مةيريمدةوبصصليمدألةل يخي ممرشلجليمدةو خي مدةخشاي م 5
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6 
دةعاخي م دةاجلدمدةعاخي مبي مةويلييم و يي مدةخعيس مدةعاخي مةايلةر مةاخجلةجم

م.
ممم

مممم.ييدع مدةخجاجمدةعاخام دةاجلدمدةعاخي مليي يممدةوعايجمخي د يلم 7

8 
ي رريجمدةخجاررجمدةعاخررام دةاجررلدمدةعاخيرر مخ دارري مرشرر  مدةخلجلرروييم دةرر ةو يدهم

م.ر لةمعا مدةخعليييمدألةل يخي مدةخيو   ة جي م دإلرلوخ ة جي م ش ولم
ممم

9 
ي رريجمدةخجارررجمدةعاخرررام دةاجررلدمدةعاخيررر مخ داررري مدةرشرر  مر رررلةمعاررر مصررراوهلم

مرلة دع مدةخشاامدةو خ  
ممم

مممم مدةو ليقمريدمدألللولممدةخير يدم دةخشلاييدمشيكمدةاجلدمدةعاخي معاو 10
مممم.يص يمدةخجاجمدةعاخام شيي معاخي مو جيهي ممةايار م دألللولمم 11

12 
يلررلوجمدةخجاررجمدةعاخررام دةاجررلدمدةعاخيرر مسررامإ رريدةمدةخعيسرر مدةعاخيرر مةو اررريجم

م.خشلايديم  يي معلخ م
ممم

13 

ة ررل   امسررامولرريييمدةجالررليميةومررامدةخجاررجمدةعاخررام دةاجررلدمدةعاخيرر مررر  يهمد
 خ د ةرر مدة اررليلمدةعاخيرر م شررا دمولررجي مدةياررر م خ لعشررلوهجم و ييرر مدةخرر  م

عيديمدةخير عليمدةجلخعي م دةمص مسامدة اليلمدةخبواتمع هل م.م د 

ممم

14 
يشرررليكمدةخجارررجمدةعاخرررام دةاجرررلدمدةعاخيررر مسرررامدوبرررللمدة ررريديديمدةري د  جيررر م

م.دةخشاي 
ممم

15 
خجلةجمدةعاخي معا مدةه ير مدةعاخير مةاجلخعر م وشرلي مدة يعر موشلسامدةاجلدم دة

م.دةل عي 
ممم

16 
ةاخجررلةجمدةعاخيرر م دةاجررلدمدةعاخيرر مخ دعرر مإةةوي  رر مخولشرر مة لررلولمم دةياررر م

م.ةييحمد ش لاوهجم
ممم

مممم.دةخجاجمدةعاخام دةاجلدمدةعاخي مويآيممريي عيديي ميد  مم 17
مممم.ملجي مدة اليلمدةعاخي دةاجلدمدةعاخي مخجي مخةلو مةو 81

81 
دةخجارررجمدةعاخرررام دةاجرررلدمدةعاخيررر مويررررممةاورررريييمدةريي عيديرررامةو ييررر مدةخررر  م

م دةويرصليم
ممم

ممممأ ةايمةاجلدمدةعاخي مصتشيليمعاخي مخدمشر هلمأدمومع مدةرش مدةعاخام 02



 3 

08 
دةاجررلدمدةعاخيرر مويررآيموبمررتمإةرر مشرر مرعيرر مخرردمخيةييرر مدة رريديديمسررامدةشررا دم

م.معاخي مدة
ممم

00 
وشررريكمدةاجرررلدمدةعاخيررر معاررر مولرررجي مخ داررري مدةررر ةو يدهم دةخلجلررروييم سرررقم

م.شلجيليمدةو خي مدة ي ي م دةل قمدةخشاي م
ممم

مممموعل امدةاجلدمدةعاخي مخدمواييقمسامدةشيي مدألةل يخي معا م شليلوهل 02

02 
سرام شرييليمو شيم شليليمدةخجلةجمدةعاخي مةاةايليم دةاجلدمدةعاخي مأ شيوهلم

م.م  يي مبلص 
ممم

ممممو شيمدةاجلدم دةخجلةجمدةعاخي م شليلوهلمعريم لل  مإةةوي  ي مةلأل ويد ي 02
مجلخع مرلو  م

مخبريموي ييم اجمدةج  ممساممخاللليمدةوعايجمدةعلةام دة ل   م
مدةاج  مدةعاخي مةخاو  مدةج  مم

 


