جلان االعتماد األكادميي بالقسم
اللجنة العليا بالقسم
م

االسم

العضوية

الصفة

1

أ.د .صالح بن عبد الرحمن القريشي

مقرر اللجنة

رئيس القسم

2

د .ريم عطاهلل العجمي

عضوا

وكيلة القسم

3

د .أسامة بدري محمد

عضوا

مقرر لجنة التقويم واالعتماد األكاديمي

4

أ.د .وائل نبيل حزين

عضوا

مقرر لجنة التطوير والجودة

5

أ.د .أحمد راشد الحميدي

عضوا

مقرر لجنة المختبرات والسالمة

6

أ.د .محمد صالح الخليفة

عضوا

مقرر لجنة الدراسات العليا والبحوث

7

أ.د .عثمان عبداهلل الدوخي

عضوا

مقرر لجنة الخريجين والموارد البشرية

8

د .السيد محمد إبراهيم يونس

عضوا

مقرر لجنة الخطط الدراسية ومصادر التعلم

9

أ.د .ابراهيم بن ناصر الصويطي

عضوا

مقرر لجنة الشؤون الطالبية
مقرر لجنة العالقات العامة والشراكة المجتمعية

االسم

العضوية

الجوال

البريد اإللكتروني

أ .د .صالح عبد الرحمن القريشي

مقرر

0550550550

squraishy@ksu.edu.sa

د .ريم عطا اهلل العجمي

عضوا

0505503050

ralajmi@ksu.edu.sa

د .أسامة بدري محمد

عضوا

0500100315

obmkkwrc@yahoo.com

أ .د .وائل نبيل حزين

عضوا

0501061611

whozzein@ksu.edu.sa

أ .د .أحمد راشد الحميدي

عضوا

0506511033

ahimaidi@ksu.edu.sa

أ .د .محمد صالح الخليفة

عضوا

0500550355

mkhalifa@ksu.edu.sa

أ .د .عثمان عبد اهلل الدوخي

عضوا

0505500300

adokhi@ksu.edu.sa

د .السيد محمد إبراهيم يونس

عضوا

5558555653

emyounis@ksu.edu.sa

أ .د .إبراهيم ناصر الصويطي

عضوا

5554496958

ibrahm221@hotmail.com

جلنة التقيمم ااالعتماد األكادميي
م

االسم

1

أسامة بدري محمد

3

أ.د .حسام عبيد عبدربه

2
4
5
6
7

العضوية
مقر ار

أ.د .عوض متيريك الجهني

عضوا

د .ياسر عباس النقادي

عضوا

عضوا
عضوا

د .بالل أحمد باري

عضوا

عبد الواحد فهد الرفاعي

أ .صادق علي السالم

االسم

سكرتير

العضوية

الجوال

البريد اإللكتروني

د .أسامة بدري محمد

مقرر

0500100315

obmkkwrc@yahoo.com

أ .د .عوض متيريك الجهني

عضو

0500156115

ajohany@ksu.edu.sa

أ .د .حسام عبيد عبد ربه

عضو

0515505305

hossamebaid@yahoo.com

د .ياسر عباس النقادي

عضو

0555155156

yelnakady@ksu.edu.sa

د .بالل أحمد باري

عضو

0555311063

bparay@ksu.edu.sa

د .عبد الواحد فهد الرفاعي

عضو

0550110515

afrefaei@ksu.edu.sa

أ .صادق علي السالم

سكرتير

0505105605

salsalim@ksu.edu.sa

جلنة التطيمر ااجليدة
م

االسم

1

أ.د .وائل نبيل حزين

3

أ.د .شاهد محبوب

2
4
5
6
7

العضوية
مقر ار

أ .د .عبدالعزيز علي الخضيري

عضوا

د .نبيل محمد صالح عمر

عضوا

د .أحمد مصطفى راضي

عضوا

عضوا
عضوا

د .قيصر أحمد ثاقب

أ .ماجد عبد اهلل الشهري

االسم

سكرتير

العضوية

الجوال

البريد اإللكتروني

أ .د .وائل نبيل حزين

مقرر

0501061611

whozzein@ksu.edu.sa

أ .د .عبد العزيز علي الخضيري

عضو

0505015660

kedhairy@ksu.edu.sa

أ .د .شاهد محبوب رنا

عضو

0501006035

mushahid@ksu.edu.sa

د .نبيل محمد صالح عمر

عضو

0555553101

namor@ksu.edu.sa

د .قيصر ثاقب أنصاري

عضو

0550010563

qsaquib@ksu.edu.sa

د .أحمد مصطفى راضي

عضو

0500051600

ahabdo@ksu.edu.sa

أ .ماجد عبد اهلل الشهري

سكرتير

0555100031

mmajed@ksu.edu.sa

جلنة املختربات االسالمة
م

العضوية

االسم

1

أ.د .أحمد راشد الحميدي

مقر ار

2

أ.د .حمود فارس البلوي

عضوا

3

أ.د .إبراهيم محمد الهزاع

عضوا

4

أ.د .خالد عبداهلل الغانم

عضوا

5

أ.د .سعود عبدالرحمن العريفي

عضوا

6

د .عبد العزيز ناصر العقيلي

عضوا

7

د .زبير أحمد علي

عضوا

8

أ .خالد محمد المقرن

عضوا

9

د .أحمد مصطفى راضي

عضوا

 55أ .خالد محمد المحسن

عضوا

 55أ .عبداهلل عبدالعزيز العيدان

عضوا

االسم

العضوية

الجوال

البريد اإللكتروني

أ .د .أحمد راشد الحميدي

مقرر

0506511033

ahimaidi@ksu.edu.sa

أ .د .إبراهيم محمد الهزاع

عضو

0555056056

imalhazza@hotmail.com

أ .د .خالد عبد اهلل الغانم

عضو

0555006550

kghanim@ksu.edu.sa

أ .د .سعود عبد الرحمن العريفي

عضو

0500006155

salarifi@ksu.edu.sa

د .عبد العزيز ناصر العقيلي

عضو

0553505505

aalagaili@ksu.edu.sa

د .زبير أحمد علي

عضو

0501161115

zahmed@ksu.edu.sa

د.أحمد مصطفى راضي

عضو

0500051600

ahabdo@ksu.edu.sa

أ.خالد عبد اهلل المقرن

عضو

0505506006

kalmugrin@ksu.edu.sa

أ .خالد محمد المحسن

عضو

0505005050

kalmohsen@ksu.edu.sa

أ .عبد اهلل محمد العيدان

عضو

0505035500

a-aleidan@hotmail.com

جلنة الدراسات العليا االبحيث
م
1

االسم
أ.د .محمد صالح الخليفة

العضوية
قرر
م ا

لجنة تحكيم مشاريع البحوث (لجنه فرعيه)
5

أ.د .صالح حمد الواصل

مقر ار

3

أ.د .محمد خالد السعدون

عضوا

4

أ.د .حامد عبدالحميد السريحي

عضوا

5

أ.د .أشرف محمد أحمد

عضوا

6

أ.د .سعد حسن القحطاني

عضوا

لجنه قبول الدراسات العليا (لجنه فرعيه)
3

أ.د .أحمد راشد الحميدي

مقر ار

8

أ.د .محمد خالد السعدون

عضوا

9

أ.د .حمود فارس البلوي

عضوا

 55أ.د .إبراهيم محمد الهزاع

عضوا

 55أ.د .منصور إبراهيم المنصور

عضوا

 52أ.د .محمد عبد المنعم دخيل

عضوا

لجنة االعتماد ( لجنة فرعية )
 15أ.د .عبد الحليم بلقاسم حراث

مقر ار

 54د .نبيل محمد صالح عمر

عضوا

 55د .محمد فاروق خان

عضوا

 56د .محمد أبو الخير أبو الفرح

عضوا

 57د .مصطفى عبد الحليم عبد المقصود

سكرتير

العضوية

الجوال

البريد اإللكتروني

االسم
أ .د .محمد صالح الخليفة

مقرر

0500550355

mkhalifa@ksu.edu.sa

أ .د .صالح حمد الواصل

عضو

0550660606

sawase10l@hotmail.com

أ .د .محمد خالد السعدون

عضو

0505051350

msadoon@ksu.edu.sa

أ .د .حامد عبد الحميد السريحي

عضو

0500650003

hel_serehy@yahoo.com

أ .د .أشرف محمد أحمد

عضو

amahmedkeele@yahoo.com 0551065506

أ .د .سعد حسين القحطاني

عضو

0505555035

salkahtani@ksu.edu.sa

أ .د .أحمد راشد الحميدي

عضو

0506511033

ahimaidi@ksu.edu.sa

أ .د .حمود فارس البلوي

عضو

0550551303

halkaham@ksu.edu.sa

أ .د .إبراهيم محمد الهزاع

عضو

0555056056

imalhazza@hotmail.com

أ .د .منصور إبراهيم المنصور

عضو

0500130013

mmansour@ksu.edu.sa

أ .د .محمد عبد المنعم دخيل

عضو

mohameddkhil@yahoo.com 0555060511

أ .د .عبد الحليم بلقاسم حراث

عضو

0555605311

halim.harrath@gmail.com

د .نبيل محمد صالح عمر

عضو

0555553101

namor@ksu.edu.sa

د .محمد فاروق خان

عضو

0550500051

farooqpk69@gmail.com

د .محمد أبو الخير أبو الفرح

عضو

0516151050

mfarah@ksu.edu.sa

عضو

0503153600

harrany@gmail.com

د.

مصطفى عبد الحليم عبد المقصود

جلنة اخلرجيني اامليارد البشرمة
االسم

م

العضوية

1

أ.د .عثمان عبداهلل الدوخي

5

أ.د .عوض متيريك الجهني

4

أ.د .عثمان عبداهلل الدوخي

عضوا

د .منال فوزي خضرجي

عضوا

3
5
6

لجنة الترقيات (لجنه فرعيه)

أ.د .حمود فارس البلوي
د .مها حسن داغستاني

لجنة المعيدين والمبتعثين (لجنه فرعيه)

3

أ .د .عثمان عبداهلل الدوخي

9

د .عبد العزيز ناصر العقيلي

8

د .سليمان يوسف العمر

لجنة الخريجين ( لجنة فرعية )

 10د .عبد الواحد فهد الرفاعي

قرر
م ا
مقرر
ا

عضوا
عضوا

مقر ار

عضوا
عضوا
مقر ار

 55أ.د .صالح عبد العزيز الفراج

عضوا

 53أ .األمين سليمان الحكيم

سكرتير

 52د .نائل محمود ابو طه

لجنة التعيينات ( لجنة فرعية )

 10أ.د .عثمان عبداهلل الدوخي
 55أ.د .محمد صالح الخليفة
 56أ.د .نوري طاهر الطيب
 57أ.د .خالد عبداهلل الغانم

 58د .عبدالعزيز ناصر العقيلي
 59د .سليمان يوسف العمر

عضوا

مقر ار

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

االسم

العضوية

الجوال

البريد اإللكتروني

أ .د .عثمان عبد اهلل الدوخي

مقرر

0505500300

adokhi@ksu.edu.sa

أ .د .عوض متيريك الجهني

عضو

0500156115

ajohany@ksu.edu.sa

أ .د .حمود فارس البلوي

عضو

0550551303

halkaham@ksu.edu.sa

د .مها حسن داغستاني

عضو

0555101111

mdaghestani@ksu.edu.sa

د .منال فوزي الخضرجي

عضو

0551100561

melkhadragy@ksu.edu.sa

د .سليمان يوسف العمر

عضو

0500303313

syalomar@ksu.edu.sa

د .عبد العزيز ناصر العقيلي

عضو

0553505505

aalagaili@ksu.edu.sa

د .عبد الواحد فهد الرفاعي

عضو

0550110515

afrefaei@ksu.edu.sa

أ .د .صالح عبد العزيز الفراج

عضو

0500550050

salfarraj@hotmail.com

د .نائل محمود أبو طه

عضو

0511115605

nabutaha@ksu.edu.sa

أ .د .محمد صالح الخليفة

عضو

5554234722

mkhalifa@ksu.edu.sa

أ .د.نوري طاهر الطيب

عضو

5555257565

ntaib@ksu.edu.sa

أ .د .خالد عبد اهلل الغانم

عضو

5555458355

kghanim@ksu.edu.sa

أ .األمين سليمان الحكيم

سكرتير

5555555358

eelhakim@ksu.edu.sa

جلنة اخلطط الدراسية امصادر التعلم
م

العضوية

االسم

1

د .السيد بن محمد إبراهيم يونس

قرر
م ا

3

د .بدر عبيد المطيري

عضوا

2
4
5
6
7

6
9

أ.د .وائل نبيل حزين

أ.د .أحمد راشد الحميدي

أ.د .سعود عبدالرحمن العريفي
أ .خالد علي حساين

سكرتي ار

د .ياسر عباس النقادي

أ.د .وائل نبيل حزين

عضوا

لجنه التعليم األلكترونى (لجنه فرعيه)

د .علي داوود نجيم علي
لجنة المقررات الخدمية (لجنه فرعيه)

عضوا (مجموعة  559حين)

 53د .مقصود أحمد مقصود

عضوا (مجموعة  559حين)
مقر ار (مجموعة  105حين)

أ.د .صالح حمد الواصل

 55أ.د .خالد عبداهلل الغانم

عضوا (مجموعة  553حين)
عضوا (مجموعة  553حين)

لجنة معادلة المقررات (لجنه فرعيه)

 13أ.د .ناصر عبداهلل األصقه
 58أ.د .سعد حسن القحطاني

أ.د .حامد عبدالحميد السريحي

 50د .السيد أحمد السيد
 25د .بالل أحمد باري

 22أ .حمد سحلي العتيبي

عضوا

مقر ار (مجموعة  101حين)

 52د .عبدالحليم بلقاسم حراث

 56د .خالد مشاي العنزي

مقر ار

عضوا

 11أ.د .أشرف محمد أحمد

59

عضوا
عضوا

 55د .معاذ قاسم الغادي

54

عضوا

لجنة الموقع (لجنه فرعيه)

مقر ار

عضوا
عضوا
مقر ار

عضوا
عضوا

العضوية

الجوال

البريد اإللكتروني

االسم
د .السيد محمد إبراهيم يونس

مقرر

5558555653

emyounis@ksu.edu.sa

أ .د .وائل نبيل حزين

عضو

5569485855

whozzein@ksu.edu.sa

د .بدر عبيد المطيري

عضو

5552668778

bomotairi@ksu.edu.sa

أ .د .أحمد راشد الحميدي

عضو

5558399677

ahimaidi@ksu.edu.sa

أ .د .سعود عبد الرحمن العريفي

عضو

5554468532

salarifi@ksu.edu.sa

د .ياسر عباس النقادي

عضو

5535955928

yelnakady@ksu.edu.sa

أ .د .وائل نبيل حزين

عضو

5569485855

whozzein@ksu.edu.sa

د .علي داوود نجيم علي

عضو

5558954625

aalidaoud@ksu.edu.sa

د .معاذ قاسم الغادي

عضو

5542892355

malghadi@ksu.edu.sa

أ .د .أشرف محمد أحمد

عضو

5559685368

amahmedkeele@yahoo.com

أ .د .عبد الحليم بلقاسم حراث

عضو

5535862799

halim.harrath@gmail.com

د .مقصود أحمد صديقي

عضو

maqsoodahmads@gmail.com 5542967835

أ .د .صالح حمد الواصل

عضو

5555885848

sawase10l@hotmail.com

أ .د .خالد عبد اهلل الغانم

عضو

5555458355

kghanim@ksu.edu.sa

د .خالد مشاي العنزي

عضو

5555475393

kalanzi@ksu.edu.sa

أ .د .ناصر عبد اهلل األصقه

عضو

5555467758

alasgah@ksu.edu.sa

أ .د .سعد حسين القحطاني

عضو

5555233673

salkahtani@ksu.edu.sa

أ .د .حامد عبد الحميد السريحي

عضو

5565836447

hel_serehy@yahoo.com

د .السيد أحمد السيد

عضو

5558953623

eaelsayed@ksu.edu.sa

د .بالل أحمد باري

عضو

5552759587

bparay@ksu.edu.sa

أ .حمد سحلي العتيبي

عضو

5555489658

halotabi@ksu.edu.sa

أ .خالد علي حساين

سكرتير

5568288525

khasayen@hotmail.com

جلنة الشؤان الطالبية
م

االسم

1

د .السيد محمد إبراهيم يونس

مقر ار

3

د .عبد الواحد فهد الرفاعي

عضوا

2
4
5
6

العضوية
عضوا

د .خالد مشاي العنزي

د .عبد الوهاب عبد المعز عبد الوارث

عضوا

أ .حمد سحلي العتيبي

سكرتي ار

د .السيد أحمد السيد

االسم

العضوية

د .السيد محمد إبراهيم يونس

مقرر

عضوا

الجوال

البريد اإللكتروني

emyounis@ksu.edu.sa 0506505015

د .خالد مشاي العنزي

عضو

0555030515

kalanzi@ksu.edu.sa

د .عبد الواحد فهد الرفاعي

عضو

0550110515

afrefaei@ksu.edu.sa

د .عبد الوهاب عبد المعز عبد الوارث

عضو

0506511033

ahimaidi@ksu.edu.sa

د .السيد أحمد السيد

عضو

eaelsayed@ksu.edu.sa 0556155055

أ .حمد سحلي العتيبي

عضو

0555061016

halotabi@ksu.edu.sa

جلنة العالقات العامة االشراكة اجملتمعية
م

االسم

1

أ.د .ابراهيم ناصر الصويطي

مقر ار

3

أ.د .جمعان سعيد عجارم

عضوا

2
4
5
6
7
8

العضوية
عضوا

أ.د .نوري طاهر الطيب

د .األمجد جيالني منصور

عضوا

د .زبير أحمد علي

عضوا

عضوا

د .نائل محمود ابو طه

عضوا

د .عبد الواحد فهد الرفاعي
أ .بدر يحيى عسيري

االسم

تير
سكر ا

العضوية

أ .د .إبراهيم ناصر الصويطي

عضو

الجوال

البريد اإللكتروني

ibrahm221@hotmail.com 5554496958

أ .د .نوري طاهر الطيب

عضو

5555257565

ntaib@ksu.edu.sa

أ .د .جمعان سعيد عجارم

عضو

5555456695

jajarem@ksu.edu.sa

د .األمجد جيالني منصور

عضو

5555545746

imansour@ksu.edu.sa

د .نائل محمود أبو طه

عضو

5595952845

nabutaha@ksu.edu.sa

د .زبير أحمد علي

عضو

5559585592

zahmed@ksu.edu.sa

د .عبد الواحد فهد الرفاعي

عضو

5556994555

afrefaei@ksu.edu.sa

أ .بدري يحيى عسيري

عضو

5552858655

baalasiri@ksu.edu.sa

جلنة اإلحصاءات
م

العضوية

االسم

1

د .إبراهيم عبد اهلل بركات

2

د .مصطفى عبد الحليم عبد المقصود

2
3

مقر ار

عضوا

د .رضوان وهاب عبد الوهاب

عضوا

أ .عبد اهلل محمد ال عيدان

العضوية

االسم

عضوا
الجوال

البريد اإللكتروني

د .إبراهيم عبد اهلل بركات

عضو

ibrahimahb@yahoo.com 0501650330

د .رضوان وهاب عبد الوهاب

عضو

0550000503

rwahab@ksu.edu.sa

د .مصطفى عبد الحليم عبد المقصود

عضو

0503153600

harrany@gmail.com

أ .عبد اهلل محمد العيدان

عضو

a-aleidan@hotmail.com 0505035500

جلنة االمزا
م

العضوية

االسم

1

د .عبدالوهاب عبدالمعز عبدالوارث

3

أ .عبدالرحمن محمد أبوحبيش

2
4

مقر ار

د .مصطفى عبدالحليم عبدالمقصود

عضوا

أ .أحمد فتحي الطميحي

عضوا

االسم

عضوا

العضوية

الجوال

البريد اإللكتروني

د .عبد الوهاب عبد المعز عبد الوارث

عضو

5558399677

ahimaidi@ksu.edu.sa

د .مصطفى عبد الحليم عبد المقصود

عضو

5557927855

harrany@gmail.com

أ .عبد الرحمن محمد أبو حبيش

عضو

5553587573

amih-2016@hotmail.com

أ .أحمد فتحي الطميحي

عضو

5569256944

afstx@msn.com

آخر تحديث في 1000/1/15هـ

