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 اللجنة العليا
بالقسم



اللجنة العليا بقسم النبات و األحياء الدقيقة
الأ�صتاذ الدكتور/ فهد بن نا�صر املجحدي                       رئي�س اللجنة  .1 

نائب الرئي�س  الدكتورة / منى بنت �سلبمان الوهيبي         .2  

ع�سوا الأ�ستاذ الدكتور/ اإبراهيم بن عبد الواحد عارف       .3  

ع�سوًا الأ�ستاذ الدكتور / علي بن عبداهلل احلميدان       .4  

ع�سوًا الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الع�سكر       .5  

ع�سوًا الدكتور / عبداهلل بن عبدالعزيز العرفج        .6  

ع�سوًا الدكتور / تركي بن حممد الداود         .7  

ع�سوًا الدكتور / عبد الظاهر حممد اأبا�سريي        .8  

ع�سوًا الدكتورة / اأ�سماء بنت نا�سر ال�سالح         .9  

Steering Committee اللجنة العليا بالقسم



وحدة الشؤون التعليمية وا�كاديمية



المشرف : أ.د. إبراهيم بن عبدالواحد عارف 
جلنة التعليم الإلكرتوين  ) رجال ( :

مقرراً الأ�ستاذ الدكتور/ ر�سا حلمي اأحمد �سمور      .1  
الدكتور / حممد عز العرب      ع�سواً   .2  
ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد ال�سحات الزيدي      .3  
ع�سوا الأ�ستاذ / حممد فراج       .4  

جلنة التعليم الإلكرتوين ) ن�صاء (:
مقرراً الدكتورة / اأ�سماء بنت نا�سر ال�سالح      .1  
ع�سواً الأ�ستاذة / يا�سمني عبد الرحمن الوا�سل      .2  
ع�سواً الأ�ستاذة / منرية عبد اهلل الدو�سري      .3  

جلنة الت�صجيل والإر�صاد الأكادميي ) رجال (:
مقرراً الدكتور / �سالح بن عبدالعزيز ال�سحيباين     -1  
ع�سوًا الدكتور / حممد عبد الروؤوف ال�سيخ  -  من�سق مقرر 102نبت -    -2  
ع�سوًا الدكتور / خالد بن �ساملني املعاري-  من�سق مقرر 140حدق  -     -3  
ع�سوًا الدكتور / اأمين بن �سامل مبارك       -4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد اأ�سرف اأحمد       -5  
ع�سوًا الأ�ستاذ / معي�س بن ناجي احلارثي      -6  
ع�سوًا الأ�ستاذ / علي بن عقيل احلربي       -7  
ع�سوًا الأ�ستاذ / في�سل بن فرحان املطريي      -8  
ع�سوًا الأ�ستاذ / عبد الرحمن بن اأحمد اخلنفور      -9  

جلنة الت�صجيل والإر�صاد الأكادميي ) ن�صاء (:
مقررًا من�سقة مقرر 102نبت   الدكتورة / منى �سليمان الوهيبي   -1  
ع�سوًا من�سقة مقرر 140حدق  الدكتورة / اأ�سماء نا�سر ال�سالح   -2  
ع�سوًا الأ�ستاذة /  �سروق حم�سن ال�سهراين      -3  
ع�سوًا الأ�ستاذة /  اأمل حممد القرعاوي      -4  
ع�سوًا الأ�ستاذة /  اجلوهرة فهد العباد      -5  
ع�سوًا الأ�ستاذة /  داليا �سعيد اآل �سرار       -6  
ع�سوًا الأ�ستاذة /  اجلوهرة اإبراهيم القويفلي      -7  

جلنة اخلطط الدرا�صية واملقررات :  .3 
مقررًا الأ�ستاذ الدكتور/ اإبراهيم بن عبد الواحد عارف     .1  
ع�سوًا الدكتور / تركي بن حممد الداوود      .2  
ع�سوًا الدكتور / خالد عبد الرحيم       .3  
ع�سوًا الدكتورة / �سارة عبد الرحمن الرا�سد       .4  
ع�سوًا الدكتورة / جناة عبد احلق مريكي      .5  
ع�سوًا الدكتورة / حنان فهد احلربي       .6  
ع�سوًا الدكتورة / تغريد نا�سر املانع       .7  

جلنة الرتقيات :   .4 
مقررًا الأ�ستاذ الدكتور/ اإبراهيم عبد الواحد عارف     .1  
ع�سوًا الأ�ستاذ الدكتور/ علي بن عبداهلل احلميدان     .2  
ع�سوًا الأ�ستاذ الدكتور/ حممد بن نا�سر را�سد اليمني      .3  
ع�سوًا الأ�ستاذ الدكتور/ �سليمان بن علي املورعي      .4  
ع�سوًا الدكتورة / منى �سليمان الوهيبي      .5  
ع�سوًا الدكتورة / هند عوا�س الوذناين       .6  

وحدة الشؤون التعليمية وا�كاديمية



وحدة الجودة و االعتماد األكاديمي



المشرف : د. عبد الظاهر محمد أباصيري
جلنة التطوير واجلودة :

مقرراً الدكتور/ عبد النا�سر �سالح �سبل اإبراهيم     .1  
ع�سواً  الدكتور/ عبد الرحيم حممد ال�سمواتي      .2  
ع�سوًا الدكتور / حممد عز العرب زايد      .3  
ع�سوًا الأ�ستاذ / توفيق عبد املجيد حجازي      .4  
الأ�ستاذ / ع�سام ناجح �سلقامي      ع�سوا  .5  
الدكتورة / حنان فهد احلربي             من�سقة الفرع الن�سائي  .6  
ع�سوًا الدكتورة / اأ�سماء عبد الكرمي احلقيل      .7  
ع�سوًا الدكتورة / عبري ها�سم عبد اخلالق               .8  
ع�سوًا الأ�ستاذة / ريهام م�سلح الأحمدي      .9  
ع�سوًا الأ�ستاذة / فتون من�سور اخلليوي      .10  
ع�سوًا الأ�ستاذة / مي الغامدي       .11  

جلنة التقومي و الإعتماد الأكادميي: 
اأوًل: برنامج النبات:

الدكتور / حممد عبد الروؤوف ال�سيخ           من�سق برنامج النبات  .1  
ع�سوًا الدكتور / هيثم حممد علي       .2  
ع�سوًا الدكتور / منذر �سديقي       .3  
ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد ال�سحات الزيدي      .4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / عبد الرحمن زكريا عبده جعفر      .5  
الدكتورة / منى �سليمان الوهيبي              من�سقة برنامج النبات يف الفرع الن�سائي  .6  
ع�سوًا الدكتورة / فهيمة خان       .7  
ع�سوًا الأ�ستاذة / هالء خالد الربيعة       .8  
ع�سوًا الأ�ستاذة / يا�سمني عبد الرحمن الوا�سل      .9  
ع�سوًا الأ�ستاذة / مها اإبراهيم القا�سم       .10  

ثانياً: برنامج الأحياء الدقيقة:
الدكتور / خالد عبد اهلل عبد الرحيم              من�سق برنامج الأحياء الدقيقة  .1  
ع�سوًا الدكتور / حممد عبد اهلل ي�س       .2  
ع�سوًا الدكتور / اأ�سرف عبد الفتاح م�سطفى      .3  
ع�سوًا الدكتور / مورغان مونو�سامي       .4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد علي فراج       .5  
من�سقة برنامج الأحياء الدقيقة يف الفرع الن�سائي الدكتورة / تغريد نا�سر املانع   .6  
ع�سوًا الدكتورة / دنيا عبد العزيز الفراج      .7  
ع�سوًا الدكتورة / حمرياء ر�سوانا       .8  
ع�سوًا الأ�ستاذة / حنان �سليمان اليو�سف      .9  

جلنة البيانات و الإح�صاء ) رجال (: 
مقررًا الدكتور / جمال حممد علي خالد      .1  
ع�سوًا الدكتور / عبد الرحيم حممد ال�سمواتي      .2  
ع�سوًا الدكتور / حممد عبد اللطيف الطيب      .3  
ع�سوًا الدكتور / حممد خري العكلة       .4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / ليونارد ويجايا       .5  

الأ�ستاذ / يا�سر عبد اهلل احلجاج       .6  
ع�سوًا

ع�سوًا الأ�ستاذ / اأني�س اأحمد نذير       .7  

جلنة البيانات والإح�صاء ) ن�صاء (:
مقررًا الأ�ستاذة / حنان �سليمان اليو�سف      .1  
ع�سوًا الأ�ستاذة / ب�ساير علي العمري       .2  
ع�سوًا الأ�ستاذة / ح�سة البقمي       .3  
ع�سوًا الأ�ستاذة / مها اإبراهيم القا�سم       .4  

وحدة الجودة و االعتماد ا�كاديمي





المشرف : أ.د. علي بن عبداهلل الحميدان  
جلنة الدرا�صات العليا – القبول و الت�صجيل  :

مقرراً الأ�ستاذ الدكتور/ �سليمان بن علي املورعي    

الأ�ستاذ الدكتور/ علي بن عبداهلل احلميدان    ع�سواً 

ع�سوًا الدكتور / حممد عبد الروؤوف ال�سيخ    

ع�سوا الدكتور / �سالح ح�سن �ساملني     

ع�سوًا الدكتورة / هند عوا�س الوذناين     

ع�سوًا الدكتورة / منى �سليمان الوهيبي    

ع�سوًا الدكتورة/ منال حممد اخلليفي     

ع�سوًا الأ�ستاذة / مها اأبامني     

جلنة البحث العلمي :

مقرراً الدكتور / هيثم حممد حممود عامر    

ع�سوًا الأ�ستاذ الدكتور / علي بن ح�سن بهكلي    

ع�سوًا الدكتور / اإبراهيم بن عبد اهلل العري�س    

ع�سوًا الدكتور / حممد عبد اللطيف الطيب علي    

ع�سوًا الدكتور / ارونا ت�سالم �سينا تامي    

ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد بلقا�سم حممد طروم    

ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد علي فراج     

ع�سوًا الدكتورة / اأ�سماء عبد الكرمي احلقيل    

ع�سوًا الدكتورة / فاطمة عليان العتيبي    

وحدة الدراسات العليا و البحث العلمي
(لجنة في نظام إدارة الجودة) 





المشرف : د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر

جلنة توظيف املعيدين واملحا�صرين والباحثني :

مقررًا الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الع�سكر     .1  

الأ�ستاذ الدكتور/ حممد بن نا�سر اليمني     ع�سواً   .2  

ع�سوًا الدكتور / تركي بن حممد الداود      .3  

الدكتور/ حممد عبد اللطيف الطيب علي     ع�سوا  .4  

الأ�ستاذ/ مازن حمود البلوي                      ع�سوًا  .5  

ع�سوًا الدكتورة / اأ�سماء عبد الكرمي احلقيل      .6  

ع�سوًا الدكتورة / تغريد نا�سر املانع       .7  

وحدة الموارد البشرية

جلنة توظيف اأع�صاء هيئة التدري�س وال�صتقطاب: 

الدكتور / نايف بن عبداهلل الظبي      مقررًا  .1  

ع�سوًا الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الع�سكر     .2  

ع�سوًا الدكتور / �سعود بن علي العمري       .3  

ع�سوًا الدكتور / عبداهلل بن عبدالعزيز العرفج      .4  

ع�سوًا الدكتورة / منى �سليمان الوهيبي      .5  

الدكتورة / منرية را�سد العثمان      ع�سوًا  .6  

ع�سوًا الدكتورة / اأمل عبد العزيز الهزاين      .7  

ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد طه         .8  



وحدة المعامل وا�جهزة
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المشرف :.د. عبداهلل بن عبدالعزيز العرفج 
جلنة الأمن وال�صالمة ) رجال ( :

مقرراً الأ�ستاذ الدكتور / اإيهاب مو�سى اإبراهيم                         -1  
ع�سوًا الدكتور/ اإبراهيم بن عبد اهلل العري�س      -2  
ع�سوًا الدكتور / حممد عبد اللطيف الطيب علي      -3  
ع�سوا ال�ستاذ / حممد عبده كرميي       -4  
الأ�ستاذ / في�سل بن عبد اهلل ال�سهري    ع�سوا  - 5  
ع�سوًا الأ�ستاذ / �ساين كوديكونان       -6  

جلنة الأمن وال�سالمة ) ن�ساء (: 
مقرراً الدكتورة / اأ�سماء نا�سر ال�سالح      -1  
ع�سوًا الأ�ستاذة / �سميحة ح�سن ال�سهري      -2  
ع�سوًا الأ�ستاذة / البندري حممد اللحيدان      -3  
ع�سوًا الأ�ستاذة / لطيفة عبد الرحمن احلميد      -4  

جلنة الحتياجات وامل�صرتيات ) رجال ( :  .2 
مقرراً الدكتور / هيثم حممد علي ح�سن      -1  
ع�ضوًا 	 	 الأ�ضتاذ	/	حامت	بن	اأمني	خياط		-	اأمني	العهدة	-	 	-2  
ع�سوًا الدكتور / حممد خري العكلة        -3  
ع�سوًا الدكتور / معاوية العيد حمد عو�س اهلل      -4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / في�سل عبد اهلل ال�سهري      -5  
ع�سوًا ال�ستاذ / حممد ال�سحات الزيدي      -6  

جلنة الحتياجات و امل�صرتيات ) ن�صاء (:
مقررًا الأ�ستاذة / حنان �سليمان اليو�سف      -1  
ع�سوًا الأ�ستاذة / مي اأحمد الغامدي       -2  
ع�سوًا الأ�ستاذة / رائدة اإبراهيم احلربي      -3  

جلنة املعامل والأجهزة ) رجال (:
مقرراً 	 	 	 الأ�ستاذ	/	حامت	بن	اأمني	خياط	 	.1  

ع�سوًا الدكتور / جمال حممد خالد      .2  
ع�سوًا الدكتور / اأ�سرف عبد الفتاح م�سطفى     .3  
ع�سوًا الأ�ستاذ / مازن حمود البلوي      .4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد اأ�سرف اأحمد عبد الفتاح     .5  
ع�سوًا الأ�ستاذ / ع�سام ناجح �سلقامي      .6  
ع�سوًا الأ�ستاذ / في�سل عبد اهلل ال�سهري     .7  
ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد بلقا�سم طروم      .8  

جلنة املعامل والجهزة ) ن�صاء (:
مقررًا الدكتورة / اأ�سماء نا�سر ال�سالح     -1  
ع�سوًا الأ�ستاذة / اأماين حممد اجللعود     -2  
ع�سوًا الأ�ستاذة / �سارة مبارك احلقباين     -3  
ع�سوًا الأ�ستاذة / حورية عبد العزيز الدهي�س     -4  
ع�سوًا الأ�ستاذة /  �سميحة ح�سن ال�سهري     -5  

جلنة املخترب املركزي :
امل�سرف العام �سعادة الأ�ستاذ الدكتور / رئي�س ق�سم النبات والأحياء الدقيقة.   -1  

امل�سرف التنفيذي �سعادة الدكتور / عبداهلل بن عبدالعزيز العرفج.  -2  
امل�سرف الفني �سعادة الدكتور / معاوية العيد حمد عو�س اهلل .  -3  

امل�سرف الفني �سعادة الأ�ستاذ / حممد بن عبده كرميي.     -4  

وحدة المعامل و ا�جهزة



وحدة التدريب وخدمة المجتمع
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المشرف : د. تركي بن محمد الداود
جلنة اخلريجني و التوظيف:

مقرراً الدكتور/ تركي بن حممد الداود      .1  
ع�سواً  الدكتور / هيثم حممد علي ح�سن      .2  
ع�سوًا الأ�ستاذ / �سعيد بن حممد ال�سويغ      .3  
ع�سوا الدكتور / معاوية العيد عو�س اهلل      .4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / عبد الرحمن زكريا عبده جعفر      .5  
ع�سوًا الأ�ستاذ / �سامح حممد ه�سام       .6  
ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد �سالح الدين هدهد      .7  
ع�سوًا الأ�ستاذ / بومنورغان كاريوبيا       .8  
ع�سوًا الأ�ستاذ / يا�سر بن عبد اهلل احلجاج      .9  
ع�سوًا الدكتورة / جناة عبد احلق مريكي      .10  
ع�سوًا الدكتورة / هند عوا�س الوذناين       .11  
ع�سوًا الأ�ستاذة / امل حممد الراجح       .12  
ع�سوًا الأ�ستاذة / امل خلف الغامدي       .13  
ع�سوًا الأ�ستاذة /  �سيخة خالد النمر       .14  

جلنة خدمة املجتمع:
مقررًا الدكتور / جمال حممد خالد       -1  
ع�سوًا الدكتور / اأمين بن �سامل مبارك       -2  
ع�سوًا الدكتور / فوؤاد اأمني �سعد       -3  
ع�سوًا الأ�ستاذ / ب�سري بن عبد اهلل ال�سم      -4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / اأحمد اإبراهيم ال�سربي      -5  
ع�سوًا الأ�ستاذ / معي�س بن ناجي احلارثي      -6  
ع�سوًا الأ�ستاذ / عبد الرحمن حاج نور هريد      -7  
ع�سوًا الدكتورة / اأ�سماء عبد الكرمي احلقيل      -8  
ع�سوًا الدكتورة / عبري ها�سم عبد اخلالق      -9  
ع�سوًا الدكتورة / فاطمة عليان العتيبي      -10  
ع�سوًا الأ�ستاذة / فتون حممد اخلليوي       -11  
ع�سوًا الأ�ستاذة / ريهام م�سلح الأحمدي      -12  
ع�سوًا الأ�ستاذة / نورة عبد العزيز الكبي�سي      -13  

احلديقة النباتية واملع�صبة:
الأ�ستاذ الدكتور/ اأحمد بن حمد الفرحان    مقررًا  .1  
ع�سوًا الدكتور / حممد عبد الروؤوف ال�سيخ     .2  
ع�سوًا الدكتور / جاكوب توما�س بانداليل     .3  
ع�سوًا الأ�ستاذ / حممد اأ�سرف اأحمد عبد الفتاح              .4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / راجا كري�سنان راجا كوبال     .5  
ع�سوًا الأ�ستاذ / نايف بن عاي�س الدو�سري     .6  

وحدة تدريب الطالب ) رجال (: 
مقررًا الدكتور/ تركي بن حممد الداود            .1  
ع�سوًا الدكتور /  اإيهاب مو�سى اإبراهيم     .2  
ع�سوًا الدكتور/ خالد بن �ساملني املعاري     .3  
ع�سوًا الدكتور / �سليم خان نور      .4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / ع�سام ناجح �سلقامي      .5  
ع�سوًا الأ�ستاذ / �سعد بن حممد اجلريان     .6  
ع�سوًا الأ�ستاذ / اأحمد بن �سعد العبيدي     .7  

وحدة التدريب الطالبي ) ن�صاء (:
مقرراً الأ�ستاذة /  نورة �سامل الدو�سري     .1  
ع�سوًا الأ�ستاذة / اأماين  حممد اجللعود     .2  

جلنة العالقات العامة ) رجال (: 
مقررًا الأ�ستاذ / ب�سري عبد اهلل ال�سم      .1  
ع�سوًا الأ�ستاذ / عبد الإله ال�سناين      .2  
ع�سوًا الأ�ستاذ / �سعيد حممد ال�سويغ      .3  
ع�ضواً	 	 	 	 الأ�ضتاذ	/	حامت	اأمني	خياط	 	.4  
ع�سوًا الأ�ستاذ / مازن بن حمود البلوي      .5  
ع�سوًا الأ�ستاذ / �سعد بن حممد اجلريان     .6  

جلنة العالقات العامة ) ن�صاء (:
مقررًا الأ�ستاذة /  اجلوهرة �سامل ال�سبيب     .3  
ع�سوًا الأ�ستاذة / هند عبد الرحمن ال�سوميان     .4  
ع�سوًا الأ�ستاذة / �سهام حممد امل�سيند      .5  

وحدة التدريب و خدمة المجتمع
























































