
 

املشاركني يف:
 اللقاء الثاين عرش لعمداء الدراسات العليا باجلامعات السعودية
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السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية 

 تلقى كافة املراحل الدراسية قبل اجلامعية يف مدينة الرياض .
- حصل عىل شهادة بكالوريوس األنظمة – كلية العلوم اإلدارية – جامعة امللك سعود بتقدير ) جيد 

 جدًا مرتفع ( مع مرتبة الرشف عام 1406هـ ) 1986م ( .
- حصل عىل شهادة املاجستري يف القانون التجاري الدويل عام 1409هـ ) 1989م ( , من كلية واشنطن 

 للقانون بالواليات املتحدة األمريكية بتقدير ) جيد جدًا ( مع مرتبة الرشف .
- حصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون التجاري الدويل عام 1414هـ ) 1994م ( ,  بتقدير مرشف 
جدًا من جامعة ورويك بمدينة كوفنرتي الربيطانية , وكان موضوع رسالة الدكتوراه : ) دراسة قانونية 

عن سياسات وأنظمة استثامر رؤوس األموال األجنبية يف اململكة العربية السعودية ( .

اخلربات العملية
عمل معيدًا بكلية العلوم اإلدارية – جامعة امللك سعود – قسم القانون عام 1407هـ        ) 1987م ( 

.
عمل مستشارًا قانونيًا باملركز الدويل لفض املنازعات التجارية ,  التابع للبنك الدويل بواشنطن دي يس 

عام 1410هـ ) 1980م ( .
عمل أستاذًا مساعدًا يف قسم القانون بجامعة امللك سعود منذ عام 1414هـ ) 1994م ( وحتى عام 

1419هـ ) 1999م ( .
أرشف عىل عدد من بحوث التخرج لطلبة قسم القانون بجامعة امللك سعود.

 عمل مستشارًا قانونيًا غري متفرغ لوزير املعارف منذ عام 1415هـ ) 1995م ( وحتى عام 1420هـ 
) 2000م ( .

عمل مستشارًا غري متفرغ للهيئة السعوديني للمحاسبني القانونيني منذ عام 1415هـ        ) 1995م ( 

1أمانة جملس التعليم العايل
د.حممد بن عبدالعزيز بن عبداهلل الصالحاسم العضو املشارك

األمني العام للجنة املكلفة بأعامل جملس التعليم العايل

  Dralsaleh@yahoo.com                          /الربيد االلكرتوين
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وحتى عام 1419هـ ) 1999م ( .
عمل مستشارًا قانونيًا لرئيس جملس إدارة الرشكة السعودية للنقل اجلامعي منذ عام   1415هـ ) 

1995م ( وحتى عام 1419هـ ) 1999م ( .
عمل مستشارًا قانونيًا غري متفرغ ملعايل وزير املواصالت منذ عام 1415هـ ) 1995م ( وحتى عام 

1419هـ ) 1999م ( 
عمل مستشارًا لرئيس جملس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منذ العام 1418هـ   ) 1998م ( 

وحتى عام 1420هـ ) 2000م ( .
عمل مستشارًا قانونيًا متعاونًا مع بعض الرشكات اخلاصة ورجال األعامل منذ عام 1415هـ ) 1995م 

( وحتى عام 1419هـ ) 1999م ( .
 عمل أمينًا عامًا ملجلس التعليم العايل بالتكليف عام 1420هـ ) 2000م ( .

  تّم تعيينه أمينًا عامًا ملجلس التعليم العايل عام 1421هـ ) 2001م ( وحتى اآلن .

األعامل العلمية
  كتب عددًا من البحوث القانونية منها :

• العقود التجارية يف اململكة العربية السعودية .	
• جملس التعاون اخلليجي : دراسة يف اخلالفات احلدودية بني الدول األعضاء .	
• االستشارات القانونية الدولية .	
•  القوة اجلديدة للربملان األورويب .	

له عددًا من الكتب منها: 
كتاب ) رؤية اقتصادية سعودية ( عام 1417هـ ) 1997م ( .

كتاب ) جهود خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز يف تطور أنظمة ولوائح التعليم العايل ( 
عام 1423هـ ) 2002م ( .

كتاب )خدماتنا التنموية بني اخلصخصة وبريوقراطية العمل احلكومي(.
 كتاب توطني الوظائف وعمل الفتاة السعودية.

 كتاب رؤية قانونية سعودية.         - كتاب قراءة نقدية يف سبيل تطوير أداء األجهزة احلكومية.

-  له مقال اقتصادي وقانوين أسبوعي يف صحيفة اجلزيرة اليومية منذ عام 1415هـ )1995م( وحتى 
اآلن, وقد بلغ جمموع املقاالت املنشورة يف صحيفة اجلزيرة حتى اآلن 685 مقاالً, ومقال اقتصادي شهري 

 يف جملة جتارة الرياض منذ عام 1418هـ ) 1998م ( وحتى عام 1420هـ ) 2000م ( .
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 -  قام بإعداد عدد من الدراسات لعدد من األجهزة احلكومية ومنها :
 1( دراسة حول فرض الرسوم عىل الطرق لوزارة املواصالت .

 2( دراسة بعنوان ) انضامم اململكة ملنظمة التجارة العاملية واآلثار املرتتبة عىل االقتصاد الوطني ( .
3( دراسة بعنوان )اخلطة التنفيذية لوضع “ اخلطة الوطنية للمباين املدرسية “ حماًل للتنفيذ الفعيل( 

 بتكليف من وزارة املعارف.
4( دراسة بعنوان ) منظمة التجارة العاملية واآلثار املرتتبة عيل قطاع النقل الرّبي ( بتكليف من جملس 

 إدارة الرشكة السعودية للنقل اجلامعي .
5( إعداد ) العقد املوحد املنظم لعالقة مكاتب املحاسبني القانونيني واملوظفني السعوديني( بتكليف من 

 اهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني بوزارة التجارة .
6( إعداد ) مرشوع نطاق عمل لوضع وتطوير نظام النقل العام باململكة العربية السعودية ( بتكليف من 

 وزارة املواصالت .
7( إعداد ) مرشوع نطاق عمل لوضع اللوائح التفسريية لنظام النقل العام باململكة العربية السعودية ( 

 بتكليف من وزارة املواصالت .
8( دراسة بعنوان ) التوجه املستقبيل لألمانة العامة ملجلس التعليم العايل لتطوير لوائح املجلس : “ الئحة 

 الدراسات العليا “ 1422هـ ( .
9( دراسة بعنوان ) تطور أنظمة ولوائح جملس التعليم العايل : نظام جملس التعليم العايل واجلامعات 

 ولوائحه التنظيمية , 1422هـ ( .
10( ورقة عمل مقدمة لندوة ) الفرص املتاحة للتعليم ما بعد الثانوية : املشكالت واحللول ( واملنعقدة 

 يف جامعة امللك عبدالعزيز يف 1422/2/27هـ .
11( ورقة عمل بعنوان : تنمية املوارد املالية للجمعيات العلمية : ) مجعية االقتصاد السعودية ( مقدمة 

 للجنة تنمية املوارد املالية باجلمعية , عام 1424هـ ) 2003م ( .
12( ورقة عمل بعنوان ) تطوير الربامج التعليمية : اخلطط الدراسية واألقسام والكليات ( , مقدمة للقاء 

 العلمي املنعقد يف جامعة امللك عبدالعزيز يف 1425/2/15هـ ضمن فعاليات يوم املهنة .
13( ورقة عمل بعنوان ) اللوائح واألنظمة التي يمكن أن تساعد يف حتقيق آفاق التنسيق والتعاون بني 
جامعات دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال الدراسات العليا ( مقدمة لندوة الدراسات 

العليا بجامعات دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية التي عقدة يف رحاب جامعة امللك فيصل 
 خالل الفرتة 5-6 ذو القعدة لعام 1427هـ املوافق 26-27 نوفمرب لعام 2006م.

14( ورقة عمل بعنوان )دور الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف تطوير برامج الدراسات العليا(, 
مقدمة إىل ندوة الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية املنعقدة يف جامعة امللك سعود 1431/1/26ه
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عضوية اللجان
 * عضو مركز التحكيم التجاري ملجلس التعاون اخلليجي .

* رئاسة وعضوية العديد من اللجان احلكومية املحلية واخلليجية, وكذلك رئاسة وعضوية  العديد من 
 اللجان املختلفة يف جامعة امللك سعود .

* عضو اللجنة االستشارية العليا بوزارة املعارف منذ عام 1415هـ ) 1995م ( وحتى عام 1420هـ ) 
 2000م ( .

* رئيس وفد اململكة املشارك يف اجتامعات اخلرباء حول اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف جمال خدمات 
النقل البحري واجلوي يف املنطقة العربية عام 1419هـ ) 1999هـ ( ,  واملنعقد حتت إرشاف اللجنة 

 االقتصادية واالجتامعية لدول غرب أسيا يف لبنان .
* عضو يف وفد اململكة املفاوض النضامم اململكة ملنظمة التجارة العاملية يف عدد من اجلوالت التفاوضية 

 التي أقيمت يف مدينة جنيف منذ عام 1417هـ ) 1997م ( وحتى عام 1420هـ )2000م ( .
* عضو جلنة مراقبة جودة األداء باهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني منذ عام 1419هـ  )1999م ( 

 وحتى عام 1421هـ ) 2001(.
* رئيس جلنة جودة مراقبة جودة األداء باهليئة السعوديني للمحاسبيني القانونيني منذ عام 1422هـ ) 

 2002م ( وحتى اآلن .
* عضو اللجنة التحضريية للجنة العليا لسياسة التعليم منذ عام 1420هـ ) 2000م ( وحتى عام 

 1425هـ  )2004م ( .
* عضوية جلنة تنمية املوارد املالية بجمعية االقتصاد السعودية, 1424هـ )2003م(. * عضو املجلس 

االستشاري لكلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة امللك سعود, 1433- 1434هـ. * عضو 
اهليئة العلمية لكريس امللك سعود لدراسات التعليم العايل يف اململكة بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

 اإلسالمية ,1436 – 1437هـ.
*  شارك يف عضوية جملس اجلامعة جلميع جامعات اململكة.
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1369هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا: 1414هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة أم القرى: 
•  املاجستري والدكتوراه يف )الفقه – أصول الفقه(.	
•  املاجستري والدكتوراه يف )التاريخ واحلضارة اإلسالمية(	
•  املاجستري والدكتوراه يف املحاسبة	
• الدبلوم العايل واملاجستري يف الدراسات اإلسالمية	
• املاجستري والدكتوراه يف الدراسات القضائية.	
•  املاجستري والدكتوراه يف )النظام التجاري -النظام اجلنائي(.	
• الدبلوم العايل يف )املحاماة -التحقيق واالدعاء العام(	
•  املاجستري والدكتوراه يف )اللغة والنحو والرصف(.	
•  املاجستري والدكتوراه يف )األدب والبالغة والنقد(.	
• املاجستري والدكتوراه يف علم اللغة التطبيقي	
• املاجستري والدكتوراه يف )التفسري وعلوم القرآن – احلديث وعلومه(.	
• املاجستري والدكتوراه يف العقيدة.	
• املاجستري والدكتوراه يف القراءات.	
•  املاجستري والدكتوراه يف )الدعوة اإلسالمية – الثقافة اإلسالمية(.	
• املاجستري والدكتوراه يف )رياضيات بحته – رياضيات تطبيقية(.	
• املاجستري والدكتوراه يف )فيزياء اجلوامد – فيزياء الضوء وتطبيقاته(	
• املاجستري والدكتوراه يف الكيمياء 	
• املاجستري والدكتوراه يف األحياء.	
• املاجستري والدكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية )هندسة االنتاج اهلندسة احلرارية(.	

2
 أ. د/ صالح بن عبداهلل بن عبداملحسن الفريحاسم العضو املشارك

عميد الدراسات العليا

  safraih@uqu.edu.sa                              /الربيد االلكرتوين

جامعة أم القرى
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• املاجستري والدكتوراه يف العامرة اإلسالمية.	
• املاجستري يف اللغة االنجليزية )األدب - اللغويات التطبيقية - الرتمجة(.	
• املاجستري والدكتوراه يف اجلغرافيا.	
• املاجستري يف اخلدمة االجتامعية )التنظيم واإلدارة -االكلينيكي والعيادي(.	
•  املاجستري يف اإلعالم )صحافة - إذاعة وتلفاز -العالقات العامة(.	
• املاجستري يف علوم وهندسة احلاسب اآليل.	
• املاجستري والدكتوراه يف الرتبية اإلسالمية واملقارنة 	
• املاجستري والدكتوراه يف املناهج وطرق التدريس 	
• املاجستري والدكتوراه يف علم النفس 	
• املاجستري يف الرتبية الفنية.	
• املاجستري والدكتوراه يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط.	
• املاجستري يف الرتبية البدنية 	
• الدبلوم العام يف الرتبية.	
• دبلوم القياس والتقويم.	
• دبلوم اإلرشاد والتوجيه.	
• املاجستري يف احلسبة.	
• الدبلوم العايل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.	
• املاجستري يف االقتصاد اإلسالمي.	

السرية الذاتية
املؤهالت العلمية

دكتوراه )1423هـ( ختص الدعوة والثقافة االسالمية – جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية..

اخلربات العملية
• وكيل كلية الدعوة وأصول الدين للدراسات العليا 1427-1429هـ.	
• وكيل كلية الدعوة وأصول الدين للتطوير األكاديمي وخدمة املجتمع 1429هـ	
• املرشف عىل كريس معايل أ.د.حممد عبده يامين الصالح ذات البني 1432-1435هـ	
• عميد الدراسات العليا 	
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األعامل العلمية
• له العديد من االبحاث العلمية منها:	

- موقف إبليس من آدم عليه السالم والدروس الدعوية املستفادة منه 
- من أعالم علامء مكة املكرمة الشيخ أبو بكر حممد عارف خوقري )1349/1284هـ( جهده 

الدعوي وأثره الثقايف. 
- اهلوية االسالمية حقيقتها ووسائل احلفاظ عليه ودور الدعاه يف ذلك

- جهود ائمة الدعوة السلفية يف نجد من التطرف واالرهاب من خالل الدعوة اىل فقه انكار 
املنكر

- معاجلة مشكلة الفقر يف الفكر االسالمي
- الواجب الدعوي عىل محلة القرآن الكريم وتطبيـقـاته املـعارصة يف خدمة املجتمع

• توىل األرشاف واملناقشة للعديد من الرسائل العلمية داخل اجلامعة وخارجها.	
• قام بتحكيم العديد من البحوث العلمية لعدد من اجلهات.	

عضوية اللجان
عضو يف العديد من اللجان منها:

عضو يف اهليئة االستشارية وجملس جامعة أم القرى.
عضو حلنة إعداد الرسائل العلمية بعامدة الدراسات العليا باجلامعة  1430-1431هـ

عضو اللجنة العلمية ملؤمتر مكة الثامن برابطة العامل اإلسالمي 1428هـ
عضو اللجنة االستشارية بمكتب وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  1429هـ

عضو اللجنة التحضريية لدراسة مرشوع تفعيل قواعد وضوابطوآلية القبول للسنة التحرضية – 
1429-1430هـ

عضو جملة علوم الرشيعة والدراسات اإلسالمية باجلامعة 1429هـ
عضو جلنة املؤمترات باجلامعة  1432-1433هـ

عضو اللجنة العلمية لندوة العمل التطوعي وافاق املستقبل   1432-1433هـ
عضو اجلمعية العلمية السعودية للتدريب وتطوير املوارد البرشية 1429هـ

عضو اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية املعارصة 1430هـ
عضو جملس إدراة اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية 1427-1429هـ

عضو جملس إدارة مركز حي العزيزية بمكة املكرمة 1428-1429هـ
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اجلوائز وشهادات التقدير
بعض شهادات التقدير يف مناسبات متعددة.

أنشطة أخرى
الكثري من اللقاءات والندوات واملؤمترات داخل اجلامعة وخارجها.
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1370هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1419هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية:
الربامج كثرية ومتعددة تزيد عىل اربعني برناجما للدكتوراه واملاجستري. 

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية 

بكالوريوس، ماجستري، دكتوراه.

اخلربات العملية
• وكيل الدراسات العليا بكلية الرشيعة.	
• مستشار جملس اجلامعة.	
• أمني املجلس العلمي.	
• عميد الدراسات العليا.	

األعامل العلمية
• ترصفات السكران يف الرشيعة اإلسالمية.	
• أثر االستطاعة يف االحكام الرشعية.	
• أحكام التطويل والتخفيف يف الصالة.	
• اخرتاق الربيد االلكرتوين دراسة فقهية.	
• ضوابط التفضيل يف العطية بني األوالد.	
• االحكام املتعلقة بالضحك.	

3جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية
د. نارص بن حممد املنيعاسم العضو املشارك

  Nas700@hotmail.com                           /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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عضوية اللجان
عدد من اللجان ومنها:

• اللجنة العليا للتحول االلكرتوين.	
• اللجنة العليا للتعليم املوازي.	
• اللجنة املركزية للتأديب.	
• جلنة االبتعاث والتدريب.	
• جلنة التعاقد مع اعضاء هيئة التدريس املتقاعدين.	
• هيئة جائزة التميز البحثي.	
• جلنة مراجعة اللوائح باجلامعة.	
• جلنة اسكان أعضاء هيئة التدريس.	
• اللجنة العلمية للنوادي الصيفية.	
• اللجنة العلمية ملؤمتر االقليات اإلسالمية.	

اجلوائز وشهادات التقدير
بعض شهادات التقدير يف مناسبات متعددة.

أنشطة أخرى
• االرشاف واملناقشة لعدد من الرسائل العلمية.	
• حتكيم البحوث العلمية.    - الكثري من اللقاءات والندوات واملؤمترات داخل اجلامعة وخارجها.	
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تاريخ تأسيس اجلامعة:  1377هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة امللك سعود:

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية 

• دكتوراه يف تربية الصم 1425هـ جامعة المار بتكساس-أمريكا.	
• ماجستري يف الرتبية ختصص تربية الصم 1999م جامعة بتسربج ببنسلفينيا-أمريكا.	
• بكالوريوس تربية خاصة ختصص – مسار تربية الصم- 1413/ 1414 هـ جامعة امللك سعود.	
• شهادة إكامل التدريب عىل استخدام اسرتاتيجيات طريقة ثنائي اللغة وتقنيات تقييم اللغة للطالب 	

الصم 2003 م، جامعة المار بتكساس-أمريكا.

اخلربات العملية
• عميد الدراسات العليا بجامعة امللك سعود اعتبارًا من 1436/12/25هـ حتى اآلن.	
• عميد كلية الرتبية بجامعة امللك سعود اعتبارًا من 1434/3/8هـ إىل 1436/4/22هـ.	
• املرشف العام عىل برنامج التعليم العايل للطالب الصم وضعاف السمع بجامعة امللك سعود 	

اعتبارا من 1433ه وحتى تارخيه.
• عميد شؤون الطالب من 1432/1/9هـ إىل 1434/3/7هـ.	
• رئيس جملس إدارة صندوق الطالب من 1431/12/4هـ إىل 1434/3/7هـ.	
• مرشف نادي نزاهة – عامدة شؤون الطالب اعتبارا من 1434/10/18هـ 	
• عميد شؤون الطالب املكلف من 1431/12/4هـ إىل 1432/1/8هـ. 	
• وكيل كلية الرتبية املكلف بمهام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي خالل املدة من 	

4جامعة امللك سعود
أ.د طارق صالح الريساسم العضو املشارك

  talrayes@ksu.edu.sa                               /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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1431/9/11هـ وحتى 1431/12/4هـ .
• وكيل كلية الرتبية للشؤون األكاديمية من 1430/1/13هـ حتى 1431/12/4هـ .	
• رئيس قسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود من 1428/7/9هـ 	

حتى1430/1/12ه

االعامل العلمية
• شيتز، نانيس )2013م( تعليم الصم يف القرن احلادي والعرشين: املوضوعات و االجتاهات، 	

ترمجة: طارق الريس. الرياض: مركز الرتمجة بجامعة امللك سعود، متت املوافقة عىل نرش الكتاب 
بخطاب رقم 1/3/424069 .

• الريس،طارق، الزهراين، مرزوق)2014م(. الربامج االنتقالية ودورها يف تربية الطالب الصم 	
وضعاف السمع ورعايتهم. الرياض: دار النارش الدويل.

• املشاركة بورقة علمية بعنوان )الدمج غاية أم وسيلة؟ اعتبارات دمج األشخاص الصم يف البيئات 	
املختلفة( يف املؤمتر الدويل الرابع لإلعاقة والتأهيل. مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة. الرياض 
19-21 أكتوبر 2014. كام تم تقديم الورقة يف املؤمتر الدويل الثالث ملركز كلاميت: أسمع صويت: 

التعليم واالبتكار13-14 أكتوبر 2015.
• الريس، طارق )2013( واقع التعليم العايل للطالب والطالبات الصّم وضعاف السمع باململكة 	

العربيةالسعودية. املؤمتر الدويل: أسمع صويت تفهم ضعف السمع. ديب، األمارات العربية املتحدة.
• املشاركة بورقة علمية بعنوان ) تعليم االشخاص الصم يف العامل العريب: رؤية مستقبلية لتمكني 	

حقيقي ( خالل الفرتة من 1435/6/17/16هـ ، دولة االمارات العربية املتحدة . 
• املشاركة يف املؤمتر العلمي الثاين للصم وضعاف السمع الذي نظمه جممع الرتبية السمعية بدولة 	

قطر وعقد بمركز قطر الوطني للمؤمترات خالل الفرتة من )1-3 مايو 2012م.(
• املشاركة يف امللتقى احلادي عرش بدولة الكويت حول موضوع تشغيل األشخاص ذوياإلعاقة 	

بدول جملس التعاون اخلليجياألنظمة والقوانني وبيئات العمل«  ، وتقديم ورقة بعنوان )تدريب 
وتأهيل الصم لسوق العمل: النظرية والتطبيق ، جتربة مركز التطوير باجلمعية السعودية لإلعاقة 

السمعية( ورقة مشرتكة ـ الكويت خالل الفرتة من 5-7 أبريل 2011م
• الريس ، طارق وصديق ، لينا )2011م( »التنوع والتكامل بني مسارات أقسام الرتبية اخلاصةيف 	

اجلامعات السعودية » ورقة عمل مقدمة لورشة تطوير أقسام الرتبية اخلاصة باململكة العربية 
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السعوديةـ جامعة امللك سعود خالل الفرتة من 25-1432/3/27هـ.   
• املشاركة يف الربنامج التدريبي للقادة الرتبويني خالل الفرتة من 5 ـ 16 يوليو 2010م الذي نظمه 	

املعهد الوطني للرتبية التابع جلامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة.
• ورقة عمل بعنوان » تأهيل الطالب الصم وضعاف السمع للتعليم العايل : ملاذا وكيف؟« مقدمة 	

للمؤمتر الدويل السادس:تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة ، رصد الواقع واسترشاف املستقبل ، 
معهد الدراسات الرتبوية ، جامعة القاهرة من 13 ـ 1429/7/14هـ.

• ورقة عمل بعنوان »نموذج مقرتح لتطوير وحدة الفئات اخلاصة بجامعة امللك سعود« مقدمة 	
للملتقى الثامن للجمعية اخلليجية لإلعاقة خالل الفرتة من 18 ـ 20 مارس 2008م بمدينة 

الشارقة ، اإلمارات العربية املتحدة.
• ورقة عمل بعنوان »لغة اإلشارة واإلعالم املرئي: رؤية واقعية« مقدمة للملتقى السابع للجمعية 	

اخلليجية لإلعاقة خالل الفرتة من 6 ـ 8 مارس 2007م بمملكة البحرين.
• امللتقى السادس للجمعية اخلليجية لإلعاقة 2/27-3/1 2006م مسقط-عامن. ورقة عمل 	

بعنوان »وصول الصم يف العامل العريب للتعليم العايل: الواقع والتحديات«.
• »اللغة واملنهج:التحديات التعليمية للصم« ورشة عمل ملعلمي ومعلامت الصم وأخصائي النطق 	

واللغة. قسم اضطرابات التواصل والبلع يف مستشفى التأهيل بمدينة امللك فهد الطبية 23-
1426/11/24هـ.

• فعاليات أسبوع األصم الثالثني بكلية االتصاالت واملعلومات بمدينة الرياض من 14-	
1426/3/20 هـ. حمارضة بعنوان »نجاحات الصم يف التعليم العايل: قصص من الواقع«

• املؤمتر الثالث إلعاقات النمو عند األطفال. املستشفى التخصيص بمدينة جدة من 16-	
2005/5/18 »تدريس الصم باستخدام طريقة ثنائي اللغة/ثنائي الثقافة«. ورشة عمل.

• امللتقى األول اخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة بمدينة تبوك )يدًا بيد نحو مستقبل أفضل(. 	
تبوك من 25-27 صفر 1426هـ - ورقة عمل.

• مركز األمري سلامن ألبحاث اإلعاقة. ندوة »التعليم والتقنية املساعدة للمعوقني«. 19 صفر 	
1426هـ. حضور

• ملتقى الرياض السنوي األول لذوي االحتياجات اخلاصة )التدريب بوابة املستقبل (. الرياض من 	
5-7 مارس 2005م – ورقة عمل.

• مؤمتر طريق الصم الثاين يوليو 2002م بأمريكا – حمارضة.  	
• املؤمتر العاملي األول للصحة العقلية والصمم بأمريكا أكتوبر 1998م – حضور.  	
• املشاركة يف فعاليات امللتقى الثاين لربنامج الوصول الشامل لذوي االحتياجات اخلاصة يوم 	
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االثنني 28 مجادى اآلخرة 1435هـ املوافق 28 أبريل 2014م .

األبحاث والدراسات:    
• الريس، طارق واخلرجي ، منال )2011م( واقع ومعوقات برامج التعليم العايل للطالب الصم 	

وضعاف السمع بمدينة الرياض ، جملة كلية الرتبية ، جامعة عني شمس ، )35( ، )1(، 619-
. 683

• الريس ، طارق و آل ناجي ، سعد )2012م( طرق تدريس القراءة الشائعة لدى معلمي الصم 	
يف املرحلة االبتدائية بمدينة الرياض ، جملة العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية ، جامعة امللك 

سعود ، م)25(،ع)1(،150-111 .
• الريس ، طارق )2012م( اجتاهات األشخاص الصم نحو القاموس االشارى العريب املوحد يف 	

ضوء بعض املتغريات بمدينة الرياض.مؤمتر تعليم الطالب املوهوبني وذوى اإلعاقات يف الوطن 
العريب ، الغردقة، مجهورية مرص العربية.

• الريس ، طارق و العواد ، هديل )2013م( فعالية تطبيق اسرتاتيجية )نظرة متهيدية- استعراض- 	
مراجعة( يف حتسني مهارات الفهم القرائي احلريف املبارش للطالبات الصم يف املرحلة االبتدائية، جملة 

جامعة القصيم للعلوم النفسية و الرتبوية )2،6(، 963-913 .
• الريس ، طارق و العمري ، عبداهلادي )2014م( الكفايات الالزمة ملرتمجي لغة اإلشارة من 	

وجهة نظر الصم واملرتمجني يف اململكة العربية السعودية.املجلة الرتبوية ، جامعة الكويت 
. 324-279 ،)111،28(

• الريس ، طارق ، املنيعي ، عثامن )2014م( .الفهم القرائي والتعبري الكتايب للطالب الصم 	
يف املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني يف اململكة العربية السعودية ، جملة الرتبية اخلاصة 

والتأهيل، مجهورية مرص العربية )2،1(.
• الريس ، طارق و األمحد ، حممد فهد )2014م(. مشكالت  تدريس اللغة االنجليزية للطلبة الصم 	

وطرق التغلب  عليها من وجهة نظر معلميهم بمعاهد وبرامج األمل يف اململكة العربية السعودية 
، املجلة الدولية لألبحاث الرتبوية ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، مقبول للنرش بتاريخ 

.2014/12/28
• الريس ، طارق )2014م(. فعالية برنامج السنة التأهيلية يف تنمية القدرات اللغوية لدى الطالب 	

الصم وضعاف السمع بجامعة امللك سعود ، جملة كلية الرتبية جامعة بنها ، م)25(، ع)100(، 
. 25-1

• الريس، طارق و الزهراين، مرزوق )2015م(. واقع تطبيق الربامج االنتقالية للطلبة الصم يف 	
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املرحلة الثانوية، و معوقات التطبيق من وجهة نظر املعلمني واملختصني بمعاهد األمل بمدينة 
الرياض. جملة الدراسات الرتبوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس )2،9(. 

عضوية اللجان
• جلان بكلية الرتبية جامعة امللك سعود منها:	

-رئيس جملس كلية الرتبية اعتبارًا من 1434/3/8هـ وحتى 1436/4/22هـ.
- رئيس املجلس االستشاري لكلية الرتبية اعتبارًا من 1434/3/8هـ وحتى 

1436/4/22هـ.
- عضو جملس كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود ،من 1428/7/19هـ إىل 1431/12/4هـ. 

- عضو اللجنة االستشارية لعميد كلية الرتبية بجامعة امللك سعود )1428/1427هـ(
- عضو اللجنة العليا لالعتامد األكاديمي ، جامعة  امللك سعود .

- رئيس جلنة اخلطط والربامج من 1430/1/13هـ حتى 1431/12/4هـ

• شارك يف العديد من اللجان باجلامعة وبعامدة الدراسات العليا بجامعة امللك سعود	
• له مشاركات عدة بلجان خارج اجلامعة	
• كام شارك يف العديد من اللجان خارج اململكة.	

اجلوائز وشهادات التقدير
 جائزة صاحب السمو امللكي األمري بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود للتفوق العلمي ملرحلة 

الدكتوراه.

أنشطة أخرى
• شارك يف العديد الندوات واملؤمترات داخل اململكة وخارجها منها: 	
• »تربية وتعليم الصم وضعاف السمع وأحدث التوجهات العاملية« ورشة عمل ملعلمي ومعلامت 	

 ,28 March الصم وضعاف السمع وأخصائي النطق واللغة. وزارة الرتبية والتعليم بدولة قطر
.2006

• امللتقى السادس للجمعية اخلليجية لإلعاقة 2/27-3/1 2006م مسقط-عامن. ورقة عمل 	
بعنوان »وصول الصم يف العامل العريب للتعليم العايل: الواقع والتحديات«.
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• »اللغة واملنهج:التحديات التعليمية للصم« ورشة عمل ملعلمي ومعلامت الصم وأخصائي النطق 	
واللغة. قسم اضطرابات التواصل والبلع يف مستشفى التأهيل بمدينة امللك فهد الطبية 23-

1426/11/24هـ.
• مؤمتر طريق الصم الثاين July2002 م بأمريكا – حمارضة.  	
• املؤمتر العاملي األول للصحة العقلية والصمم بأمريكا أكتوبر 1998م – حضور.  	
• ندوة حول توجهات القوانني احلديثة وتأثريها عىل اخلدمات املقدمة لطالب التعليم العايل من 	

الصم وتثقييل السمع فرباير 2004 م بأمريكا – حضور.   
• ندوة حول أصول الرتمجة القانونية بلغة اإلشارة األمريكية يناير 2004 بأمريكا - حضور.  	
• ندوة حول زراعة القوقعة للصم 2002م بأمريكا – حضور.    	
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تاريخ تأسيس اجلامعة:  1387هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا:  1396هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة امللك عبدالعزيز: 
• الدبلوم واملاجستري يف اإلقتصاد واإلدارة	
• الدبلوم واملاجستري والدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانيه	
• املاجستري والدكتوراه يف العلوم	
• املاجستري والدكتوراه يف اهلندسه	
• املاجستري والدكتوراه يف الطب	
• املاجستري والدكتوراه يف علوم األرض	
• املاجستري والدكتوراه يف األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة	
• املاجستري والدكتوراه يف علوم البحار	
• املاجستري والدكتوراه يف تصاميم البيئه	
• املاجستري والدكتوراه يف طب االسنان	
• املاجستري والدكتوراه يف احلاسبات وتقنية املعلومات	
• املاجستري يف الصيدله	
• املاجستري يف العلوم الطبيه التطبيقيه	
• املاجستري يف التمريض	
• املاجستري والدكتوراه يف اقسام االقتصاد املنزيل	
• الدبلوم واملاجستري يف برنامج الدراسات العليا الرتبوية	
• املاجستري يف كلية االعامل برابغ	
• املاجستري والدكتوراه يف التصاميم والفنون	
• املاجستري يف كلية الرتبيه	

5جامعة امللك عبد العزيز
 أ. د سعود بن مستور العلياين السلمياسم العضو املشارك

عميد الدراسات العليا

  Alsulami@kau.edu.sa                          /الربيد االلكرتوين
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• املاجستري يف احلقوق	
• املاجستري يف كلية االتصال واإلعالم	
• املاجستري يف معهد اللغة االنجليزية	
• املاجستري يف معهد االقتصاد االسالمي	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية 

الدكتوراة يف الرياضيات من جامعة أوهايو يف فصل الربيع لعام 2005م.

اخلربات العملية
عميد الدراسات العليا املكلف واملرشف العام عىل إدارة البعثات بجامعة امللك عبدالعزيز و عميد 

الدراسات العليا بجامعة جدة.

األعامل العلمية
• نرش أكثر من 45 بحثا يف جمالت علمية مصنفة عامليا.	
• تأليف كتابني مطبوعني.	
• اإلرشاف عىل رسائل املاجستري بالقسم.	
• اإلرشاف عىل رسالة دكتورة باجلامعة الوطنية املاليزية.	
• احلضور واملشاركة يف عدد من املؤمترات العاملية يف التخصص.	
• حمكم لرسائل علمية ومقاالت علمية لعدد من املجالت املصنفة.	

عضوية اللجان
• عضو جلنة اجلداول بالقسم للعام 1427/1426 هـ .	
• املرشد األكاديمي للقسم وعضو جلنة اإلرشاد األكاديمي بالكلية للعام 1428/1427 هـ. 	
• عضو جلنة إرشاد املعيدين بالقسم للعام 1428/ 1429 هـ.	
• منسق مادة رياضيات 151 للعام 1427/1426هـ.	
• منسق مادة رياضيات 101 للعام 1428/1427هـ.	
• عضو جلنة اإلرشاف عىل إختبارات اإلنتساب بمدينة الرياض للفصل الدرايس الثاين 	

1430/1429هـ.
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• عضو جلنة اإلرشاف عىل إختبارات اإلنتساب بمنطقة القصيم للفصل الدرايس األول 	
1431/1430ه ـولألعوام 1434-1436هـ

• عضو جلنة اإلرشاف عىل إختبارات اإلنتساب بمنطقة أهبا لعدة فصول دراسية خالل األعوام 	
1431-1434هـ.

• نائب املرشف العام عىل إدارة البعثات ومدير وحدة القبول : 20/ 1/ 1430 هـ - 2/ 8 / 	
1430هـ.

• املرشف العام عىل إدارة البعثات: 3/ 8 / 1430هـ  -  إىل اآلن.	
• وكيل عامدة الدراسات العليا بجامعة جدة املكلف : 7/ 4 / 1436هـ  -  إىل 1436/7/17هـ.	
• وكيل عامدة الدراسات العليا بجامعة جدة : 18/ 7 / 1436هـ  -  إىل 1436/10/9هـ.	
• عميد الدراسات العليا بجامعة جدة : 10/ 10 / 1436هـ  -  إىل اآلن.	
• عميد الدراسات العليا املكلف بجامعة امللك عبدالعزيز : 24/ 1 / 1438هـ  -  إىل اآلن.	

اجلوائز وشهادات التقدير
• جائزة صاحب السمو امللكي األمريبندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للتفوق العلمي يف 	

مرحلة الدكتوراة.
• شهادة التفوق العلمي من كلية العلوم بجامعة امللك عبدالعزيزبمرحلة البكالوريس كام حصلت 	

منها عىل شهادة التخرج بمرتبة الرشف.
• شهادة تقديرمن صاحب السمو األمريفيصل بن عبداهلل بن حممد آل سعود للتفوق العلمي 	

باملرحلة الثانوية.
• شهادة تقديرمن صاحب السمو امللكي األمريخالد بن عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود للتفوق 	

العلمي باملرحلة املتوسطة.
• شهادات شكر و تقدير من رئيس اإلرشاد والتوجيه باحلرس الوطني لعدة أعوام لقيامي 	

باإلرشاف عىل حلق حتفيظ القرآن الكريم بإسكان احلرس الوطني بجدة.
• شهادة شكر وتقدير من املستودع اخلريي بمحافظة جدة.	
• شهادات شكر من مركز تطوير التعليم اجلامعي للمشاركة يف تقديم دورات أنظمة وإجراءات 	

اإلبتعاث ودورة االبتعاث االلكرتوين خالل األعوام 1430-1437هـ
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تاريخ تأسيس اجلامعة:  1383هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة:  1392هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

No     Major  Degree

1  Aerospace Engineering  M.Sc.

 2    Applied Statistics  M.Sc.New

 3  Architectural Engineering  M.Sc., M.Engg.

 4  Business Administration  M.B.A., Exec. M.B.A.**

5  Chemical Engineering  M.Sc., Ph.D.

 6  Chemistry  M.Sc., Ph.D.

 7  City & Regional Planning  Master.

 8  Civil Engineering  M.Sc., M.Engg., Ph.D.

 9  Computer Engineering  M.Sc., Ph.D.New

 10  Computer Networks  M.Sc.

 11  Computer Science  M.Sc.

 12  Computer Science & Engineering  Ph.D.

 13  Construction Engineering & Management  M.Sc., M.Engg.

 14  Electrical Engineering  M.Sc., Ph.D.

 15  Engineering Management  Master

6جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
أ. د سالم بن عادل زمواسم العضو املشارك

zummo@kfupm.edu.sa                         /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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 16  Environmental Science  M.Sc.

 17  Geology  M.Sc., Master, Ph.D.

 18  Geophysics  M.Sc., Master

 19  Industrial & Systems Engineering  M.Sc., Ph.D.

 20  Life Sciences  M.Sc.New

21  Material Science & Engineering  M.Sc.

 22  Mathematics  M.Sc., Ph.D.

 23  Mechanical Engineering  M.Sc., Ph.D.

 24  Medical Physics  Master

 25  Oil & Gas Surface Facilities  Master**

 26  Petroleum Engineering  M.Sc., Ph.D.

 27  Physics  M.Sc., Ph.D.

 28  Supply Chain Management  Master**

 29  System & Control Engineering  M.Sc., Ph.D.

 30  Telecommunication Engineering  M.Sc.

 31  Software Engineering  M.Sc.

 32   Security & Information Assurance  M.Sc. New

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية 

• دكتوراه يف اهلندسة الكهربائية – نظم اتصاالت - جامعة ميتشيغان – الواليات املتحدة األمريكية 	
- 2003م.

• ماجستري يف العلوم اهلندسية - هندسة كهربائية - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن - 1999م.	
• بكالوريوس يف العلوم اهلندسية - هندسة كهربائية - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن - 	

1998م. 
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اخلربات العملية
• أستاذ مساعد - قسم اهلندسة الكهربائية - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن - )2012م- 	

اآلن(.
• أستاذ مشارك - قسم اهلندسة الكهربائية - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن - )2008م- 	

2012م(.
• أستاذ مساعد - قسم اهلندسة الكهربائية - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن - )2003م- 	

2008م(.
• مساعد باحث - قسم اهلندسة الكهربائية - جامعة ميتشيغان – الواليات املتحدة األمريكية – 	

)2001م- 2002م(.
• حمارض - قسم اهلندسة الكهربائية - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن - )2000م- 2003م(. 	
• معيد - قسم اهلندسة الكهربائية - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن- )1998م-2000م(.	

األعامل العلمية
• 	 .ISI و IEEE الدوريات املحكمة: أكثر من 50 بحث منشور يف جمالت حمكمة و مصنفة يف
• 	.ISI و IEEE املؤمترات الدولية: أكثر من 70 بحث منشور يف مؤمترات دولية حمكمة و مصنفة يف
• براءات االخرتاع: 8 براءات اخرتاع مسجلة يف الواليات املتحدة باإلضافة إىل 5 براءات اخرتاع 	

قيد التسجيل.
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1395هـ / 1975م

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1404هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة امللك فيصل
• برنامج املاجستري يف علوم اإلنتاج احليواين 	
• برنامج املاجستري يف الثروة السمكية	
• برنامج املاجستري يف علوم الدواجن	
• برنامج املاجستري يف االقتصاد املنزيل	
• برنامج املاجستري يف الغذاء  والتغذية	
• برنامج املاجستري يف املحاصيل واملراعي	
• برنامج املاجستري يف االقتصاد واإلرشاد الزراعي 	
• برنامج املاجستري يف األرايض واملياه	
• برنامج املاجستري يف  وقاية النبات	
• برنامج املاجستري يف اهلندسة الزراعية 	
• برنامج املاجستري يف علوم االغذية وتقنيتها	
• برنامج الدكتوراه يف علم الترشيح وبيولوجيا اخللية	
• برنامج املاجستري يف صحة احليوان التشخيص املعميل 	
• برنامج املاجستري يف الترشيح البيطري	
• برنامج املاجستري يف األدوية والعالج	
• برنامج املاجستري يف الوالدة والتناسليات والتلقيح االصطناعي ونقل األجنة 	
• برنامج املاجستري يف علم األمراض البيطرية 	
• برنامج املاجستري يف علوم صحة الغذاء	
• برنامج الدبلوم يف )التوجيه واإلرشاد الطاليب - الرتبية العام(	
• برنامج املاجستري يف التوجيه واالرشاد النفيس	

7جامعة امللك فيصل
د. عبداهلل بن حممد الدغيماسم العضو املشارك

 Aldughaym@kfu.edu.sa                        /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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• برنامج املاجستري يف اإلدارة الرتبوية 	
• برنامج املاجستري يف تربية املوهوبني	
• برنامج املاجستري يف الرتبية اخلاصة 	
• برنامج املاجستري يف االقتصاد املنزيل الرتبوي 	
• برنامج املاجستري يف االقتصاد املنزيل  االرسة ونمو الطفل	
• برنامج املاجستري يف الرياضيات	
• برنامج املاجستري يف الفيزياء	
• برنامج املاجستري يف العلوم يف الكيمياء	
• برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية )األدب والنقد والبالغة(	
• برنامج الدكتوراه يف اللغويات )النحو والرصف وعلم اللغة(	
• برنامج املاجستري يف اللغويات التطبيقية )تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية(	
• برنامج املاجستري يف اللغة العربية - أدب ونقد	
• برنامج املاجستري يف اللغة العربية - اللغويات	
• برنامج املاجستري يف الكتاب والسنة	
• برنامج املاجستري يف الفقه وأصوله	
• برنامج املاجستري يف علم االجتامع	
• برنامج املاجستري يف التاريخ	
• برنامج املاجستري يف اجلغرافيا	
• برنامج املاجستري يف العقيدة واملذاهب املعارصة	
• برنامج املاجستري يف اللغة اإلنجليزية - اللغة واللغويات	
• برنامج املاجستري يف الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية	
• برنامج املاجستري يف نظم املعلومات	
• برنامج املاجستري يف علوم احلاسب	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية 

• دكتوراه من جامعة مانشسرت بربيطانيا يف جمال علم البكترييا عام 1995م .	
• دبلوم عايل يف علم البكترييا من نفس اجلامعة  عام 1990م .	
• بكالوريوس يف الطب البيطري والثروة احليوانية – جامعة امللك فيصل – األحساء عام 1987م .  	
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اخلربات العملية
معيد يف  قسم األحياء الدقيقة والطفيليات – كلية الطب البيطري والثروة احليوانية من 1408-

1410هـ .
طالب دراسات عليا يف جامعة مانشسرت بربيطانيا من 1410-1416 هـ .

أستاذ مشارك قسم األحياء الدقيقة والطفيليات .
وكيل عامدة القبول والتسجيل – جامعة امللك فيصل – األحساء 1417 وملدة سنتني .

عميد القبول والتسجيل بالنيابة من تاريخ 1417/12/22هـ .
عميد  القبول والتسجيل –  جامعة  امللك  فيصل  –  األحساء  من       1418-1420هـ .

رئيس قسم األحياء الدقيقة والطفيليات بالكلية من 1420هـ وحتى 1424هـ .
عميد كلية الطب البيطري والثروة احليوانية 1421هـ وحتى 1425هـ . 

أستاذ البكترييا املشارك- قسم االحياء الدقيقة والطفيليات
عضو جملس كلية الطب البيطري 1430- 1434ه

عميد الدراسات العليا 1434 وحتى االن
رئيس جملس عامدة الدراسات العليا 1434 وحتى االن

عضو جملس عامدة البحث العلمي 1434 وحتى االن
احد املحكمني يف األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع" لعام 2011

األعامل العلمية
اإلرشاف عىل عدد من طالب الدراسات العليا وكذلك كممتحن خارجي داخل اململكة وخارجها .

دراسة وتقييم عدد من األبحاث واملشاريع داخل اجلامعة وخارجها .
 Infectious( واخلاص باألمراض الوبائية  Microbiologistsاملشاركة يف املؤمتر السنوي لـ

Diseases(  املنعقد يف مدينة مانشسرت مارس 1991م .
املشاركة يف املؤمتر العاملي لألمراض الفطرية وطريقة عالجها وتشخيصها واملنعقد يف جامعة يومست 

UMIST بمدينة مانشسرت يف الفرتة من 2-5 سبتمرب عام 1993م .
املشاركة يف املؤمتر السنوي العاملي لـ American Society of Microbiologist واملنعقد يف 

الس فيجاس يف امريكا يف الفرتة من 23-26 مايو 1994م .
عضو يف الندوة التي نظمها مستشفى امللك فهد باهلفوف بالتعاون مع كلية الطب البيطري والثروة 

احليوانية بجامعة امللك فيصل عن األمراض املشرتكة بني اإلنسان واحليوان والتي أقيمت بتاريخ 
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1996/1/17م املوافق 1416/8/26هـ .
املشاركة بورقة عمل يف  ندوة سالمة األغذية – دور املواطن واملسئول  حمرم 1422هـ الدمام .

املشاركة بورقة عمل يف امللتقى العلمي الثاين ألبحاث احلج ذو القعدة 1422هـ .
املشاركة بورقة عمل يف امللتقى العلمي الثالث ألبحاث احلج ذو القعدة 1423هـ .

اإلرشاف عىل املخترب التشخييص للبكترييا والفطريات باملستشفى البيطري التعليمي من 1416/6هـ 
وحتى اآلن .

عضوية اللجان
• عضو املجلس العلمي 1431ه-1435ه	
• عضو جلنة التدريب واالبتعاث 1435 وحتى االن	
• عضو جلنة املعيدين واملحارضين 1435 وحتى االن	
• عضو جلنة تأديب الطالب 1436 وحتى االن	
• عضو اللجنة االرشافية للتعليم املوازي  1435ه وحتى االن	
• عضو جملس عامدة البحث العلمي 1435ه وحتى االن	
• عضو جملس إدارة اجلمعية السعودية لعلوم احلياة من 1417هـ وحتى اآلن .	
• نائب رئيس اجلمعية السعودية لعلوم احلياة 1420  -1425 هـ .	
• نائب رئيس اجلمعية السعودية لعلوم احلياة 1434 ه – 1437ه	
• االمني العام وامني املال للجمعية السعودية لألحياء الدقيقة الطبيه واألمراض املعدية من 	

1425هـ    وحتى 1431ه .
• رئيس خدمة املجتمع واألعالم بالكلية من 1420-1421هـ .	
• رئيس اللجنة الثقافية والرياضية بالكلية من 1416-1417هـ .	
• عضو جمموعة العلوم الزراعية – مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية – الرياض 1417-	

1418هـ وملدة سنة .
• عضو يف اجلمعية األمريكية حلامية الغذاء 1420هـ .	
• عضو اللجنة التنفيذية جلمعية عمداء كليات الطب البيطري العربية . 	
• عضو جلنة عمداء كليات الزراعة والطب البيطري بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب 	

1420-1425هـ .
• عضو اللجنة العلمية اخلاصة بدراسة األبحاث املقدمة ملعهد خادم احلرمني الرشيفني ألبحاث 	

احلج 1424هـ .
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• عضو يف اللجنة اخلاصة باعداد وتنظيم حفل التخرج للعام الدرايس 1408-1409 وعام 	
1409-1410هـ .

• عضو يف جلنة املسرية األكاديمية حلفل التخرج لعام 1417/1416هـ .	
• عضو يف اللجنة اخلاصة لرتشيد الكهرباء .	
• عضو يف اللجنة اخلاصة لتأديب الطالب .	
• رئيس جلنة املسرية األكاديمية واخلرجيني حلفل التخرج لعام 1418/1417هـ 	
• رئيس اللجنة اخلاصة بدراسة حاالت الطالب )والطالبات( املتعثرين دراسيًا واملوىص بفصلهم 	

من قبل جمالس الكليات .
• رئيس اللجنة اخلاصة بوضع كراسة رشوط ومواصفات النظام األكاديمي اآليل .	
• عضو يف اللجنتني الرئيسية والتنفيذية حلفل التخرج لعام 1418/1417هـ .	
• عضو جملس كلية الطب البيطري والثروة احليوانية 1418/1417هـ .	
• عضو جملس إدارة صندوق الطالب 1417-1419هـ .	

اجلوائز وشهادات التقدير
تم احلصول وهلل احلمد عىل خطابات الشكر وتقدير عىل املستوى العلمي والثقايف من جهات خمتلفة 

وذلك أثناء دراستي يف بريطانيا وبعد التخرج . وكذلك خطاب شكر وتقدير ودروع من جهات 
حكومية وغري حكومية داخل اململكة وخارجها .

أنشطة أخرى
• املشاركة يف القاء حمارضة علمية خاصة وذلك باعداد وإرشاف اللجنة الثقافية والنشاطات 	

الرياضية يف كلية الطب البيطري والثروة احليوانية وذلك يف عام 1419هـ 
• اإلرشاف عىل القسم الريايض والنادي السعودي بمدينة مانشسرت لدورتني متتاليتني 1990-	

1991م .
• اإلرشاف عىل النشاط الثقايف والريايض بالكلية من 1416هـ وحتى 1418هـ .	
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1419هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1419هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة امللك خالد
تقدم اجلامعة 50 برناجما علميا للامجستري والدكتوراه. 

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

• دكتوراه يف تاريخ اململكة العربية السعودية احلديث واملعارص _ جامعة امللك سعود يف الرياض.	
• ماجستري يف التاريخ من جامعة امللك سعود يف الرياض.	
• بكالوريوس يف التاريخ من جامعة امللك سعود يف الرياض. 	

 اخلربات العملية
• رئيس قسم التاريخ.	
• وكيل كلية العلوم اإلنسانية.	
• املرشف عىل كريس امللك خالد للبحث العلمي. 	
• عميد الدراسات العليا.	

األعامل العلمية
• كتاب دور آل املحتمي يف مد نفوذ الدولة السعودية األوىل يف عسري وما جاورها.	
• كتاب العالقة بني امللك عبد العزيز وامللك احلسني بن عيل وضم احلجاز.	
• عدد من البحوث العلمية املنشورة.	

8جامعة امللك خالد
د. أمحد بن حيي آل فائعاسم العضو املشارك

عميد الدراسات العليا

  aalfaya@kku.edu.sa                             /الربيد االلكرتوين
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عضوية اللجان
• عضو جملس اجلامعة.	
• عضو املجلس العلمي.	
• رئيس جملس عامدة الدراسات العليا.	
• رئيس اللجنة العلمية لكريس امللك خالد للبحث العلمي.	
• عضو جملس عامدة البحث العلمي.	
• عضو اللجنة األكاديمية.	
• عضو جلنة العمداء االستشارية.	

اجلوائز وشهادات التقدير
• جائزة امللك عبد العزيز للكتاب. 	
• منحة وجائزة امللك سلامن للبحوث التارخيية.	

أنشطة أخرى
• عضو جملس إدارة دارة امللك عبد العزيز سابقا.	
• عضو اجلمعية التارخيية السعودية.	
• عضو مجعية التاريخ واآلثار بدول جملس التعاون اخلليجي.	
• عضو احتاد املؤرخني العرب.	
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تاريخ تأسيس اجلامعة: يف عام 1423-1424هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1425/9/19هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة القصيم:

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

• درجة البكالوريوس: بتقدير ممتاز مع مرتبة الرشف، كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة امللك سعود - فرع 	

القصيم، 1986

• املاجستري: بتقدير ممتاز )بمعدل 3,78 من 4(، قسم البساتني،كليةالزراعة، جامعة والية أيوا للعلوم والتكنولوجيا.، 	

الواليات املتحدة األمريكية. 1991

• درجة الدكتوراه: بتقدير ممتاز ) بمعدل 5 من 5(.، قسم بساتني، كلية: الزراعة، جامعة إلينوى الواليات املتحدة 	

األمريكية. 1995م

 اخلربات العملية
• عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالقصيم من 1424/6/19هـ وحتى اآلن.	

• وكيل كلية الزراعة والطب البيطري بالقصيم للشؤون اإلدارية من 1423/1/21 حتى 1424/6/18هـ.	

• رئيس قسم البساتني والغابات بالكلية من 1420/1/12 وحتى 1423/1/20هـ.	

• املرشف العام عىل حمطة البحوث والتجارب الزراعية والبيطرية بالكلية من 1419 ـ وحتى 1423هـ.	

• املرشف العام عىل إدارة التشجري بفرع اجلامعة بالقصيم من عام 1418 هـ وحتى اآلن.	

• مدير فرع الزراعة واملياه بمحافظة الشامسية من عام 1400 - 1402هـ.	

9جامعة القصيم
 ا.د. عبدالرمحن بن إبراهيم احلميداسم العضو املشارك

  ALhumaid1@hotmail.com                   /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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األعامل العلمية
• الكتب املؤلفـة واملرتمجة:	

تأليف كتاب “شجرة الربسوبس واحلساسية” 2005م )حتت الطبع(. -
تأليف كتاب “املعاجلة النباتية للتلوث البيئي” 2006م )حتت الطبع(. -
تأليف كتاب “املنتج الزراعي بعد احلصاد” 2006م )حتت الطبع(. -
-  The Commercial Storage of Fruits, Vegetables, :ترمجة كتاب بعنوان

Flowers and Nursery Stocks. عبد الرمحن احلميد وأخرون )1425هـ(. التخزين 
التجاري للفاكهة واخلرض والزهور ونباتات املشاتل. النرش العلمي واملطابع - جامعة امللك 

سعود.

• نرشات فنية ومقاالت علمية ىف جمال البيئة والزراعة	
تشجرياملناطق اجلافة 1418هـ -
أشجارالنيم زراعتها وأمهيتها 1419هـ -
احلدائق الصخرية 1421هـ -
شجريات الورد - أمهيتها وزراعتها وكيفية العناية هبا 1422هـ -
إعداد وحفظ العينات النباتية 1424هـ -
استخدام النباتات املنزلية يف تنقية هواء األماكن املغلقة 1426هـ -
استخدام الزراعة املائية يف إكثار بعض نباتات الزينة 1426هـ -
بعض اإلصدارات عن نخلة التمر 1427هـ -
فوائد النخيل والتمور 1427هـ -
اإلعجاز العلمي للنخيل والتمور 1427هـ -
استخدام أشجار نخيل التمر يف تنسيق املساحات اخلرضاء 1427هـ -
ري وتسميد النخيل 1427هـ -
األشجار وأمهيتها والعناية هبا 1417هـ -
احلفاظ عىل ميعاد شتل األصناف النباتية للحصول عىل أعىل جودة، جملة حديث املزارع  -

بالواليات املتحدة األمريكية.
أخراألبحاث عن تداول ونقل األصول النباتية، جملة حديث املزارع بالواليات املتحدة  -

األمريكية.
زراعة الكريزانثمم )األراوال( إلنتاج زهور القطف.  -
• اإلرشاف عىل الرسائل العلمية	
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عضوية اللجان
• رئيس املؤمتر العلمي الدويل عن اإلبل ورئيس اللجنة املنظمة العليا واملنعقد برحاب جامعة القصيم حتت رعاية 	

صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود )12-1427/4/14هـ(.

• مقرر وعضو اللجنة املنظمة العليا ملؤمتر العلمي الدويل لنخيل التمر املنعقد بالقصيم حتت رعاية صاحب السمو امللكي 	

األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود )19-1424/7/22هـ( .

• رئيس الدورة الثامنه جلمعية كليات الطب البيطري يف الوطن العريب )1427هـ(.	

• رئيس جلنة جتهيز وتنسيق قاعة اإلحتفاالت بفرع جامعة امللك سعود بالقصيم بمناسبة افتتاح فرع اجلامعة بالقصيم 	

عىل رشف صاحب السمو امللكي األمري عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء 

ورئيس احلرس الوطني )1416هـ(.

• رئيس جلنة جتهيز وتنسيق قاعة االحتفال فرع جامعة امللك سعود بالقصيم بمناسبة افتتاح كلية العلوم بالقصيم عىل 	

رشف صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع 

والطريان واملفتش العام )1419هـ(.

• رئيس جلنة رؤساء أقسام علوم البساتني بدول جملس التعاون اخلليجي )1421 - 1424هـ(.	

• نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم )1418هـ - عام1421هـ(.	

• عضو اللجنة التنظيمية العليا الحتفال جامعة القصيم ووضع حجر األساس للمرحلة الثانية للمدينة اجلامعية حتت 	

رعاية خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل )1427هـ(.

• عضو اللجنة املنظمة العليا إلحتفال فرع اجلامعة بمناسبة مرورمائة عام عىل تأسيس اململكة العربية السعودية 	

)1420هـ(.

• عضو رئيس ىف اللجنة املنظمة العليا بالفرع ورئيس اللجنة االعالمية بمناسبة االحتفال بمرور 20 عام عىل تويل خادم 	

احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد احلكم..

• عضو جملس جامعة القصيم.	

• عضو اللجنة األكاديمية هليكلة جامعة القصيم.	

• عضو اللجنة الوطنية حلامية الغطاء النبايت باململكة العربية السعودية.	

• عضو اللجنة التأسيسية جلامعة الراجحي بمنطقة القصيم.	

• عضو اللجنة الوطنية لنظام املراعي بمجلس الشورى.	

• رئيس اللجنة التنظيمية الرئيسية لالحتفال بجائزة املراعي لألبداع العلمي لعامها اخلامس وااملقام يف رحاب 	

جامعة القصيم حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمري منطقة القصيم 

)1427/4/3هـ(.

• عضو بلجنة شئون املراعي بمنطقة حائل ممثال لوزراة التعليم العاىل.	
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• عضو اللجنة الدائمة إلختيار املرشحني للرتقية للوظائف املصنفة من املرتبة احلادية عرشة إىل الرابعة عرشة باجلامعة 	

بقرار من معايل مدير اجلامعة رقم 134/م يف 1426/2/6هـ.

• املرشف العام عىل جناح جامعة القصيم ومعرض النخلة بمقر تراث منطقة القصيم ضمن فعاليات املهرجان الوطني 	

للرتاث والثقافة باجلنادرية بتاريخ 1428/1/26هـ.

• املرشف العام عىل معرض النخلة السعودي الذي أقيم يف مدينتي موسكو وقازان ضمن فعاليات األسبوع الثقايف 	

السعودي الرويس بدولة روسيا اإلحتادية خالل الفرتة من 18 ــ 1428/5/25هـ.

• املرشف العام عىل معرض النخلة السعودي الذي أقيم يف دولة تركيا ضمن فعاليات األسبوع الثقايف السعودي الرتكي 	

خالل الفرتة 10 شوال 1428هـ.

• املرشف العام عىل معرض النخلة الذي أقيم يف مجهورية اجلزائر الدمقراطية الشعبية ضمن فعاليات األسبوع الثقايف 	

السعودي اجلزائري خالل الفرتة من 15 ــ 1428/11/21هـ.

• عضو وحمكم ىف جلنة مناقشة الطالب سامل اجلمعان بتاريخ 1429/2/18هـ بقسم اآلنتاج النبايت -كلية علوم األغذية 	

والزراعة - جامعة امللك سعود.

• عضو اللجنة الدائمة للخط والنظم الدراسية جلامعة القصيم 1429 وملدة عامني.	

اجلوائز وشهادات التقدير
• حائزعىل جائزة صاحب السمو امللكى األمري بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفري خادم احلرمني الرشيفني بواشنطن 	

للتفوق العلمي خالل دراسة املاجستريعام 1141هـ.

• حائزعىل جائزة »بحث مميز« يف اللقاء العلمي الدويل لنخيل التمر عام 4241هـ.	

• حائزعىل جائزة ووسام االحتاد العربى لألسمدة ألفضل بحث عريب علمي لعام 6002م	
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1424هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1428هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة الطائف:
• برنامج املاجستري يف ختصص الكيمياء.	

• برنامج املاجستري يف ختصص الفيزياء.	

• برنامج املاجستري يف ختصص الرياضيات واإلحصاء.	

• برنامج املاجستري يف ختصص األحياء.	

• برنامج املاجستري يف ختصص أصول الفقه.	

• برنامج املاجستري يف ختصص الفقه.	

• برنامج املاجستري يف ختصص القراءات.	

• برنامج املاجستري يف ختصص العقيدة.	

• برنامج املاجستري يف ختصص أداب اللغة األنجليزيه.	

• برنامج املاجستري يف ختصص لغويات اللغة األنجليزية.	

• برنامج املاجستري يف ختصص أداب اللغة العربية.	

• برنامج املاجستري يف ختصص علم النفس.	

• برنامج املاجستري يف علم النفس الرتبوي.	

• برنامج املاجستري يف ختصص أصول الرتبية.	

• برنامج املاجستري يف ختصص املناهج وطرق التدريس.	

• برنامج املاجستري يف ختصص إدارة تربويه.	

• برنامج املاجستري التنفيذي يف إدارة األعامل.	

• برنامج املاجستري التنفيذي يف إدارة املستشفيات. 	

10جامعة الطائف
د/ خالد بن عبداهلل السواطاسم العضو املشارك

  Kalswat@hotmail.com                         /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

• دكتوراه وزمالة أمراض الغدد الصامء والسكري و األيض االمريكية, جامعة جورج واشنطن ,واشنطن العاصمة ، 	

الواليات املتحدة األمريكية, 1 يوليو 2010 - 30 يونيو 2012.

• دكتوراه وزمالة الطب الباطني األمريكي ، جامعة جورج واشنطن ، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية 	

،25 يونيو 2007 - 30 يونيو 2010.

• معهد كابالن الطبي، الدورات التحضريية للحصول عيل الرخصة األمريكية الطبية، نيو جرييس، الواليات املتحدة 	

األمريكية ، سبتمرب 2005 - أبريل 2007.

• طبيب إمتياز, كلية الطب والعلوم الطبية املساعدة, جامعة امللك عبد العزيز ، جدة، اململكة العربية السعودية,1 أغسطس 	

2004-31 يوليو2005.

• درجة البكالوريوس يف الطب واجلراحة العامة، كلية الطب والعلوم الطبية املساعدة, جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 	

اململكة العربية السعودية، سبتمرب 1999، 30 يونيو 2004

• 	

اخلربات العملية
• أستاذ مشارك يف طب الباطنة من اكتوبر 2016 –حاليا. 	

• عميد الدراسات العليا من مارس 2016-حاليا. 	

• وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي 1ابريل 2014-مارس 2016	

• املرشف العام عىل اإلدارة الطبيه, جامعة الطائف ، 1 سبتمرب 2013-أكتوبر 2016.	

• أستاذ مساعد يف الطب الباطنه ,فرباير 2013-اكتوبر 2016.	

• طبيب استشاري الغدد الصامء و السكري ،مستشفى امللك عبدالعزيز التخصيص, الطائف,18 يوليو-27 ديسمرب 	

 .2012
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تاريخ تأسيس اجلامعة:  وجه خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – رمحه اهلل – بإنشاء 

اجلامعة يف اخلامس من شهر صفر1426هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة:  كانت إدارة يف السابق وأصبحت عامدة بعد تأسيس 

اجلامعة.

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا: 
برنامج البورد السعودي ويشمل 21 ختصصآ.

برنامج الزمالة يف التخصصات الدقيقة ويشمل 29 ختصصآ.

Professional Profile

Dean, Postgraduate Education Deanship, King Saud bin Abdulaziz University for 

Health Sciences with the responsibility to supervise the overall operation of all 

divisions in central region such as Medical Education, Symposium/Conference, 

Postgraduate Training Center, Media Services, Educational Support Services, 

Visiting Professor Program and Trauma Courses.

 Consultant, Division of ENT, Department of Surgery, King Abdulaziz 

Medical City, Central Region

Education and Other Qualifications

• 1987 M.B.B.S.: College of Medicine, King Saud University, Riyadh

• 1996 German Board in Otolaryngology Head & Neck Surgery, Cologne

• 1997 Qualified Saudi Board in Otolaryngology Head & Neck Surgery

• 1997 Subspecialty in Otolaryngology Allergy

11جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
 ا. د. عبدالرمحن  بن إبراهيم الفايزاسم العضو املشارك

  aialfayez@yahoo.com                          /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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• 1998 Subspecialty in Rhinology

Administrative and Academic Appointments  at National Guard for Health Affairs 

and King Saud bin Abdulaziz for Health Sciences

• Dean , Postgraduate Education Deanship, 2011 till present

• Associate Dean of Academic Affairs & Postgraduate Studies, April 2008

• Head, ENT Mar 2004-Sept. 2007

• Assistant Professor, 2005

• Director of Medical Education, September  2005

• Deputy Director, Ambulatory Care Center, Sept 2005

• Member of Saudi Council Board in Otolaryngology Head & Neck, 2002-2010

Committee Membership 

• Deanship Board 

• Executive Medical Record

• Military Medical Fitness Guideline

• Vascular Access

• Ambulatory Care Executive Committee

• Ambulatory Care General Committee

• Minor Procedure Committee

• Physician Order Entry Taskforce Committee

• ACC Cultural Communication Taskforce Committee 

• ACC Employee Health Taskforce Committee

• JCIA Committee

• Program Director Committee

• Scholarship Training Committee

• Credentialing Committee

• Postgraduate Training Center Committee

• Symposium/Conference Committee

• Family Safety Program Committee 
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Publications

• Nasal Stent presented as Poster American Academy, 1996 

• Ossiculoplasty:  Some Facts

• Characteristics of antrochonal polyps in the pediatric age group

• Poland-Mobius syndrome in an infant girl,2009

• Surgical emergencies in pediatric otolaryngology,2009

• Effectiveness of transnasal endoscopic powered adenoidectomy in patients 

with choanal adenoids , 2009

• Assessment of noise levels in 200 Mosques in Riyadh, Saudi Arabia,2011

• The prevalence and characteristics of water-pipe smoking among high 

school students in Saudi Arabia,2012

• Hearing impairments among Saudi preschool children,2012

• The prevalence of Rhinitis Symptoms among secondary school students in 

Saudi Arabia.

• Tracheal flap.

• Airway stenosis.

• Medical student attitude toward Ear , nose and throat. 

• Pharyngeal gastric heterotopias

• Translation of CanMEDS book 2005 from The Royal college of Physicians 

and Surgeons of Canada
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1428هـ وقبل هذا العام كانت الكليات تتبع لوكالة كليات البنات/ الرئاسة العامة لتعليم 

البنات. وبعد قرار انشاء جامعة للبنات أصبحت كليات منطقة الرياض هي نواة هلذه اجلامعة وكانت آنذاك 6 كليات واآلن 

تضم اجلامعة 6وكاالت و15 كلية ومعهد لتعليم اللغة الربية لغري الناطقات هبا، و10 عامدات مساندة.

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: عام 1416هـ  

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن:
قدمت وكالة كليات البنات آنذاك من عام 1400هـ وحتى عام 1428هـ )65( برناجمًا للامجستري 

ومثلها للدكتوراه قبل أن تتوقف الربامج يف العام اجلامعي 1430/1429هـ إلعادة هيكلتها ويف العام 
اجلامعي 1437/1436هـ أعيد فتح ثالث يرامج للامجستري:

• برنامج ماجستري الدراسات اإلسالمية بالتعاون مع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.	
• برنامج ماجستري اللغة العربية وآداهبا بالتعاون مع جامعة حممد اخلامس بالرباط.	
• برنامج ماجستري العلوم يف إدارة األعامل بالرشاكة مع جامعة دبلن سيتي.	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

• بكالوريوس يف العلوم والرتبية )ختصص علم احليوان ( كلية الرتبية األقسام العلمية بالرياض. 	
• ماجستري يف العلوم /علم احليوان )ختصص: علم األنسجة واخللية( كلية الرتبية -األقسام العلمية 	

بالرياض.
• دكتوراه الفلسفة يف العلوم/ علم احليوان )ختصص : علم األنسجة واخللية( كلية الرتبية -األقسام 	

العلمية بالرياض.

اخلربات العملية
• رئيسة قسم علم احليوان - كلية الرتبية بالرياض- األقسام العلمية- سابقًا .	

12جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
د. مشاعل بنت حممد املفرييجاسم العضو املشارك

  mmbinmufayrij@pnu.edu.sa                 /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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• مستشار غري متفرغ لعامدة الدراسات العليا بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن - وكالة اجلامعة 	
للدراسات العليا والبحث العلمي- عامدة الدراسات العليا )1428-1429هـ(.

• وكيلة عامدة الدراسات العليا بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن - وكالة اجلامعة للدراسات 	
العليا والبحث العلمي- عامدة الدراسات العليا)1429-1433هـ(.

• عميد مكلف لعامدة الدراسات العليا بجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن وكالة اجلامعة 	
للدراسات العليا والبحث العلمي- عامدة الدراسات العليا)1432/10/7 – 1433/3/1هـ(.

• وكيلة قسم األحياء للدراسات العليا والبحث العلمي– كلية العلوم/جامعة األمرية نورة بنت 	
عبدالرمحن )1433-1435هـ(.

• مديرة مركز أبحاث كلية العلوم بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/عامدة البحث 	
العلمي 1435/15/1هـ 1435/4/17هـ.

• عميدة الدراسات العليا بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي /جامعة األمرية نورة 	
بنت عبد الرمحن )1435/4/17هـ وحتى تارخيه(.

• أمينة جملس اجلامعة )1438/1/26هـ وحتى تارخيه(.	

األعامل العلمية
• اإلرشاف عىل العديد من مشاريع التخرج اخلاصة بطالبات قسم األحياء ملرحلة البكالوريوس.	
• اإلرشاف عىل رسائل املاجستري والدكتوراه لطالبات الدراسات العليا.	
• مناقشة العديد من الرسائل العلمية.	
• املشاركة يف وضع أسئلة الثانوية العامة – القسم العلمي – مادة األحياء.	
• املسامهة يف حتكيم بعض الكتب التخصصية وأبحاث الرتقية.	
• انجاز العديد من األبحاث العلمية منها :	

1. A Histological Stydy of the Hair Follicles of the Saudi Arabian Camel_ Desert 

Inst.Bull.,Egypt,1999

2. Control of in Utero Embryonic Morphological and Histological Changes 

Through Antioxidants Treatment to Irradiated Pregnant Albino Rats_ J.Egypt. 

Ger. Soc., Zool. Egypt  ,2004

3.   Expressions of Epidermal Growth Factor Receptor,Matrix Metalloprotein-

ase-2 and Matrix Metalloproteinase-9 in Bladder Carcinoma_ J.Biol.Sci., 

Pakistan,2006
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4.  The Effect of Excess Sulphur on Najdi Sheep._ J. of Appl.Sci., Egypt ,2008

5.  Immunohistochemical Study Effects of Spirulina Algae on the Induced Mam-

mary Tumor in Rats._ J. Biol.Sci., Saudi  Arabia ,2008

6.  Influence of Green Tea on Haematological and Lung Histological Disorders 

Induced by Malathion in Rats_ Res.J.Environ.Toxicol., Pakistan,2008

7.  Histological and Immunohistochemical  Studies for Evaluation of the 

Role of Microalgae Spirulina sp. Against Cancer in Experimental Animals_ 

Int.J.Cancer Rec., Pakistan ,2009

8.  The Effects of Isolated Mycotoxins from          some Herbal Plants on Histol-

ogy of Liver and Kidney of Female Albino Rats_ J. Exp. Biol. (zool), Egypt, 

2009.

9. The Effect Of Myrrh (Commiphora molmol) On The Histopathological Of He-

patic And Renal Tissues  In Adult Male Guinea Pigs. The 3rd Internationa 

Conference of Advanced Applied Sciences (ICCAS-III)2015.

10.  The radioprotective effects of Moringa oleifera against mobile phone 

electromagnetic radiation-induced infertility in rats. Int J Clin Exp Med 

2015;8(8):12487-12497

11.  Use of Arctium lappa Extract Against Acetaminophen-Induced Hepatotoxic-

ity in Rats. Current Therapeutic Research 77 (2015) 73–78

عضوية اللجان
 عدد من اللجان منها: 

• اللجنة االستشارية الدائمة لعامدة الدراسات العليا ملراجعة اخلطط االسرتاتيجية والتنفيذية لعامدة الدراسات العليا 	

وتقييمها بشكل دوري وتقييم مؤرشات اإلنجاز للخطط ومتابعة جودة األداء ومستوى التطوير يف الدراسات العليا 

ودراسة كافة اجلوانب الالزمة لتطوير الدراسات العليا..

• عضو جلنة البحث العلمي-املجلس العلمي-1436هـ حتى تارخيه.	

• عضو اللجنة الدائمة الختيار الكلية املتميزة 1436هـ حتى تارخيه.	

اجلوائز التقديرية
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جائزة النرش املتميز يف جمالت IS  العام اجلامعي 1437/1436هــ.

أنشطة أخرى
• رئيسة الربنامج اإلثرائي الصيفي بمؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني 1424هـ.	
• النائب العلمي لربنامج موهبة الصيفي بمؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني 	

1433هـ.
• نائب رئيس جلنة القياس بمركز جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 1434هـ/حتى تارخيه	
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1428هـ
تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1432هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة حائل

• املناهج وطرق التدريس.	
• االدارة الرتبوية.	
• اللغة والنحو والرصف.	
• االدب والبالغة والنقد.	
• الفقه واصوله.	
• العقيدة واملذاهب املعارصة.	
• الكتاب والسنة.	
• هندسة وادارة اجلودة التنفيذي.	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

• دكتوراه يف مناهج وطرق تدريس الرياضيات.	

 اخلربات العملية
• عميد كلية الرتبية.	
• عميد الدراسات العليا.	
• امني املجلس العلمي.	

األعامل العلمية
جمموعة من االبحاث يف املناهج وطرق التدريس.

عضوية اللجان
عضوية عدد من اللجان عىل مستوى اجلامعة.

13جامعة حائل
د. عبدالرمحن بن ابراهيم الفريحاسم العضو املشارك

عميد الدراسات العليا

a.altamimi@uoh.edu.sa                        /الربيد االلكرتوين
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1426هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1434هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة جازان: تقدم العامدة برنامج املاجستري فقط 

يف كلية اللغة العربية مسار اللغة العربية ومسار الدراسات األدبية والنقدية.

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

• بكالوريوس يف التاريخ من جامعة امللك عبد العزيز يف جدة عام 1409هـ.	
• ماجستري يف التاريخ احلديث واملعارص من نفس اجلامعة عام 1418هـ.	
• دكتوراه من جامعة امللك عبد العزيز يف التاريخ احلديث واملعارص عام 1423هـ.	
• احلصول عىل درجة استاذ مشارك عام 1429هـ.	
• احلصول عىل درجة أستاذ عام 1434هـ.	

اجلوائز وشهادات التقدير:
• فاز بجائزة األمري حممد بن نارص بن عبد العزيز لألداء املتميز عام 1424هـ.	

14جامعة جازان
أ. د. عيل بن حسني عيل صمييلاسم العضو املشارك

   aallii123456y@gmail.com                    /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1426هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا بجامعة اجلوف: 1435هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة اجلوف
• برنامج املاجستري يف املناهج وطرق التدريس العامة. 	
• برنامج املاجستري يف الفقه وأصوله.	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمي

• دكتوراه يف علوم احلاسب واملعلومات ختصص اللغويات احلاسوبية	
• ماجستري يف تقنية املعلومات	
• بكالوريوس يف علوم احلاسب واملعلومات	

اخلربات العملية
• عميد الدراسات العليا 	
• مرشف عىل إدارة االبتعاث والتدريب	

األعامل العلمية
1. Alruily, Meshrif and Ayesh, Aladdin and Zedan, Hussein, Crime Type Document Classi_cation 

from Arabic Corpus, In Proceedings of the 2009 Second International Conference on Devel-

opments in eSystems Engineering, DESE ‹09, IEEE Computer Society, pp153-159, 2009.

2. Alruily, Meshrif and Ayesh, Aladdin and Zedan, Hussein, Automatically Constructing   Dic-

15جامعة اجلوف
د/ مرشف بن فياض الروييلاسم العضو املشارك

 mfalruily@ju.edu.sa                              /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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tionaries for Extracting Meaningful Crime Information from Arabic Text. In Proceeding of the 

2010 conference on ECAI 2010: 19th European Conference on Artificial Intelligence, IOS 

Press, 2010.

3. Alruily, Meshrif and Ayesh, Aladdin and Al-Marghilani, Abdulsamad, Using Self Organizing 

Map to Cluster Arabic Crime Documents, In Proceedings of the International Multiconference 

on Computer Science and Information Technology (IMCSIT), 2010.

4. Alruily, Meshrif and Ayesh, Aladdin and Zedan, Hussein, Automated dictionary construction 

from Arabic corpus for meaningful crime information extraction and document classification, 

In Proceeding of the Computer Information Systems and Industrial Management Applications 

(CISIM), 2010.

5. Alruily, Meshrif and Ayesh, Aladdin, and Zedan, Hussien, Arabic Language in the Context 

of Information Extraction Task, International Journal of Computational Linguistics Research 

(IJCLR), vol.2, issue 2, pp 83-90, 2011.

6. Alruily, Meshrif  and  Hammami, Nacereddine and Goudjil, Mohamed,  Using Transitivity for 

developing Arabic Text Summarization System, The  International Conference on Artificial 

Intelligence (ICAI), 2013.

7. Hammami, Nacereddine and Goudjil, Mohamed and Alruily, Meshrif, Probabilistic Classifica-

tion Based on Copula for Text categorization: An Overview, The  International Conference on 

Artificial Intelligence ICAI, 2013.

8. Goudjil, M. and Koudil, M. and Hammami, N. and Bedda, M. and Alruily, M, Arabic text cat-

egorization using SVM active learning technique: An overview, The  International Conference 

on Artificial Intelligence ICAI, 2013.
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9. Alruily, Meshrif and Ayesh, Aladdin and Zedan, Hussein, Crime Profiling for Arabic Language 

Using Computational linguistic Techniques, International Journal of Information Processing 

and Management, Elsevier, Volume 50, Issue 2, March 2014, Pages 315-341, ISSN 0306-

4573.

10. Alruily, Meshrif and Alghamdi, Mohammad, Extracting Information of Future Events from Ara-

bic Newspapers: an Overview, Ninth IEEE International Conference on Semantic Computing, 

2015. 

11. Alruily, M.; Hammami, N.; Goudjil, M., «Arabic web-based surveillance system for monitoring 

infectious disease outbreaks,» in Internet Technologies and Applications (ITA), pp.358-360, 

8-11 Sept.2015doi:10.1109/ITechA.2015.7317426.
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1427هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1429هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة تبوك:
برامج ماجستري يف: احلديث وعلومه-يف علم النفس العيادي-يف اللغة العربية-يف القياس والتقويم-يف 

اصول الرتبية-يف اإلدارة والتخطيط-يف املناهج والتدريس-يف الرياضيات

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

دكتوراه عي علم النفس الرتبوي )تعلم وفروق فرديه( من جامعة طيبه2010.

 اخلربات العملية
• رئيس قسم الرتبية وعلم النفس يف جامعة اجلوف ملدة سنه.	
• مستشار عامدة اخلدمات األكاديمية يف جامعة تبوك.	
• وكيل عامدة السنة التحضريية بجامعة تبوك.	
• عميد السنة التحضريية بجامعة تبوك سابقا.	
• مستشار معايل مدير اجلامعة للقياس والتقويم حاليا.	
• عميد عامدة الدراسات العليا حاليا. 	
• تدريس االحصاء يف برامج الدراسات العليا باإلضافة إىل تدريس مقررات اخرى.	
• رئاسة جمالس عامدة الدراسات العليا حاليا.	
• املشاركة يف عضوية كثري من املجالت.	
• املشاركة يف كثري من املؤمترات املحلية والعاملية.	

األعامل العلمية
• تقنني مقياس ذكاء بيتا 3 للبيئة السعودية رسالة ماجستري.	

16جامعة تبوك
د. امحد بن سليم عيد املسعودياسم العضو املشارك

 aelmasoudy@ut.edu.sa                            /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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• الذكاء واالسلوب املعريف وعالقتهام بالتحصيل بالرياضيات.	
• الفروق بني اجلنسني يف االستقواء وعالقته بتقدير الذات والتحصيل الدرايس لدى طلبة املرحلة 	

الثانوية بسكاكا )بحث مشرتك(.
• سعة الذاكرة ومهارات ما وراء املعرفة كمتغريات تنبؤيه يف الفروق بالتحصيل الدرايس لدى 	

طالب جامعة اجلوف.
• الفروق الفردية يف اساليب التعلم لدى طالب السنة التحضريية يف جامعة تبوك.	
• الفروق بني نظامي التعليم باالنتظام/عن بعد بالتحصيل الدرايس يف بعض اجلامعات السعودية.	
• برامج املؤسسات احلكومية واالهلية الرياضية ودورها يف احلد من االنحرافات السلوكية لدى فئة 	

الشباب بمدينة تبوك.

عضوية اللجان
• رئيس جلنة الشؤون االرشاد األكاديمي بالقسم يف جامعة اجلوف سابقا.	
• رئيس جلنة النمو املهني بالقسم يف جامعة اجلوف سابقا.	
• رئيس جلنة االستشارات االحصائية بكلية الرتبية جلامعة تبوك سابقا.	
• رئيس جلنة اجلودة بالقسم بجامعة تبوك سابقا. 	
• رئيس اللجان ايناء العمل بعامدة السنة التحضريية سابقا.	
• رئيس جلان يف عامدة الدراسات العليا حاليا.	
• عضو جملس اجلامعة حاليا. 	
• املشاركة يف كثري من اللجان يف القسم والكلية واجلامعة.	

اجلوائز وشهادات التقدير
• جائز االمري فهد بن سلطان للتفوق العلمي مرتني للبكالوريوس والدكتوراه.	
• جائزة األمري عبد العزيز لن ماجد باملدينة املنورة.	
•  شهادة شكر يف ورش عمل بجامعة اجلوف سابقا.	
•  شهادة شكر لورش عمل بجامعة تبوك.	

أنشطة أخرى
يف خدمة اجلامعة واملجتمع.  
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1427هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1427هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة نجران
• رياضيات.	
• لغة انجليزية.	
• فيزياء ومواد متقدمة.	
• مناهج وطرق تدريس.	
• تربيه خاصه.	
• رياض أطفال.	
• حديث.	
• فقه.	
• ادارة اعامل.	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

دكتوراه يف االقتصاد.

اخلربات العملية
• وكيل كلية العلوم اإلدارية.	
• عميد الدراسات العليا.	

األعامل العلمية
العديد من االبحاث يف املجاالت االقتصادية باللغة اإلنجليزية.

عضوية اللجان
العديد من اللجان واملجالس.

17جامعة نجران
د. عاطف بن سعد عاطف الشهرياسم العضو املشارك

 shehphone@gmail.com                           /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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تاريخ تأسيس اجلامعة:  1395 / 1430هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة:  1395 / 1430هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة الدمام
متنح جامعة الدمام درجات الدكتوراه واملاجستري والدبلوم العايل والزماالت لعدد من الربامج املتنوعة 

يف التخصصات الصحية واهلندسية و العلمية واألدبية والرتبوية.

كلية الطب
• دكتوراه الفلسفة يف علم وظائف األعضاء	
• ماجستري العلوم يف علم النفس الرسيري 	
• ماجستري الصحة العامة - الوبائيات	
• ماجستري العلوم يف الكيمياء احليوية	
• ماجستري العلوم يف علم الترشيح	
• ماجستري العلوم يف الطب املهني والصحة املهنية	
• ماجستري العلوم يف علم وظائف األعضاء الطبي	
• ماجستري العلوم يف الصحة العامة	
• زمالة يف علم األحياء الدقيقة الرسيرية	
• زمالة يف ختصص أمراض الدم	
• زمالة يف علم األمراض الترشحيي	
• زمالة يف طب املخ واألعصاب	
• زمالة جامعة الدمام يف جراحة املخ واألعصاب 	
• زمالة يف طب العيون	
• زمالة يف األشعة التشخيصية	

18جامعة الدمام
 د. عبد الرمحن بن إبراهيم املهوساسم العضو املشارك

  Aesm555@gmail.com                            /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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كلية العلوم الطبية التطبيقية
• ماجستري العلوم يف علوم املختربات االكلينيكية	
• ماجستري العلوم يف العالج الطبيعي	

كلية التمريض
• ماجستري التمريض اإلكلينيكي 	
• دبلوم الدراسات العليا ىف القبالة	

كلية العلوم 
• ماجستري العلوم يف علم النبات واألحياء الدقيقة	
• ماجستري العلوم يف الكيمياء	
• ماجستري العلوم يف الرياضيات	
• ماجستري العلوم يف الفيزياء	
• ماجستري العلوم يف علم احليوان 	

كلية اآلداب
• دكتوراه يف اللغة العربية	
• دكتوراه يف اللغة اإلنجليزية	
• دكتوراه يف اجلغرافيا	
• دكتوراه يف التاريخ	
• دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية	
• ماجستري اآلداب يف اللغة العربية	
• ماجستري اآلداب يف اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية	
• ماجستري الدراسات اإلسالمية 	
• ماجستري التاريخ االقتصادي واالجتامعي	
• الدراسات السكانية والتنمية املستدامة	

كلية الرتبية
• ماجستري اآلداب يف اإلدارة والقيادة الرتبوية	
• ماجستري يف الرتبية ختصص مناهج وطرق التدريس	
• ماجستري الرتبية يف اإلرشاد املدريس	
• ماجستري الرتبية اخلاصة يف صعوبات التعلم	
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• الدبلوم العايل يف الرتبية اخلاصة ختصص صعوبات التعلم	
• الدبلوم العايل يف التوجيه واإلرشاد املدريس	
• الدبلوم العام يف الرتبية	

كلية العامرة والتخطيط
• دكتوراه الفلسفة يف العامرة	
• دكتوراه يف التخطيط احلرضي و اإلقليمي	
• ماجستري يف العامرة	
• ماجستري يف علوم البناء	
• ماجستري يف عامرة البيئة	
• ماجستري يف التخطيط احلرضي و اإلقليمي	
• 	Higher Diploma in Fire Safety

كلية إدارة األعامل
• ماجستري يف إدارة األعامل	
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تاريخ تأسيس اجلامعة:  2009م

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 2010م

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة األمري سطام بن عبد العزيز
درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس.

درجة املاجستري يف الفقه وأصوله.
درجة املاجستري يف االدارة الرتبوية.

درجة املاجستري يف التفسري واحلديث.
درجة املاجستري يف الرياضيات.

درجة املاجستري يف الفيزياء.

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

دكتوراه يف الفلسفة بعلم األدوية )2014(.

 اخلربات العملية
• عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة )2015-حتى االن(.	
• وكيل عامدة الدراسات العليا )2016(.	
• عميد عامدة الدراسات العليا )2016-حتى االن(.	

األعامل العلمية
LIST OF PUBLICATIONS

1. Gamal A. Gabr, Gamal A. Soliman, Saeedan S. Abdulaziz, Abdullah A. Al-Kahtani and  Ba-

haa E. Ali (2015): Teratogenic Effects in Rat Fetuses Subjected to the Concurrent in utero 

Exposure to Emamectin Benzoate Insecticide. Pakistan Journal of Biological Sciences 18 (7): 

19جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
د. عبد العزيز بن سعد بن سعيداناسم العضو املشارك

  abinsaeedan@psau.edu.sa                       /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا



59

333-340, 2015 ISSN 1028-8880.

2. Gamal A Gabr, Gamal A Soliman A, Mohd N Ansari*, Saeedan S. Abdulaziz, Nahla MM Has-

san (2015): Ameliorative Effect of Rumex pictus extract on Paracetamol induced Hepatotox-

icity in Rats. Advances in Bioresearch journal, Vol 6 (6) November 2015: 09-15

3. Rakesh K. Mishra, Shreesh Raj Sammi, Jitendra K. Rawat, Subhadeep Roy, Manjari Singh, 

Swetlana Gautam, Rajnish K. Yadav, Uma Devi, Mohd Nazam Ansari, Abdulaziz S. Saeedan, 

Shubhini A. Saraf, Rakesh Pandey and Gaurav Kaithwas. (2016). Palonosetron attenuates 

1,2-dimethyl hydrazine induced preneoplastic colon damage through downregulating ace-

tylcholinesterase expression and up-regulating synaptic acetylcholine concentration. RSC 

Advances, 6(46): 40527-40538 [DOI: 10.1039/c6ra04614b] (Impact Factor 3.289).

4. Saeedan S. Abdulaziz1*, Mohd Nazam Ansari, Gamal A. Gabr, Gamal A. Soliman, Mohamed 

H. Fayed: The potential anti-inflammatory and wound healing activitiesof chitosan in rats. 

ADVANCES IN BIORESEARCH. Vol. 7 [6]  2016.

5. Maged S. Abdel-Kader*, Abdullah Al-Qutaym , Abdulaziz S. Bin Saeedan , Abubaker M. Ham-

ad, Khalid M. Alkharfy: Nephroprotective and hepatoprotective effects of Tribulus terrestris L. 

growing in Saudi Arabia. Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research, 4 (4), 144-152, 

2016 ISSN 0719-4250.

6. Virendra Tiwari, Manjari Singh, Jitendra K. Rawat, Uma Devi, Rajnish K. Yadav, Subhadeep 

Roy, Swetlana Gautam, Shubhini A. Saraf, Vikas Kumar, Nazam Ansari, Abdulaziz S. Saeed-

an, Gaurav Kaithwas (2016). Redefining the role of peripheral LPS as a neuroinflammatory 

agent and evaluating the role of hydrogen sulphide through metformin intervention. 

Inflammopharmacology, [DOI 10.1007/s10787-016-0274-3] (Impact Factor 2.304).

7. Chetan Manral, Subhadeep Roy, Manjari Singh, Swetlana Gautam, Rajnish K Yadav, Jiten-

dra K Rawat, Uma Devi, Md Nazam Ansari, Abdulaziz S Saeedan, Gaurav Kaithwas (2016). 

Effect of β-sitosterol against methyl nitrosourea-induced mammary gland carcinoma in albino 

rats. BMC Complementary and Alternative Medicine 16(1): 260. [DOI: 10.1186/s12906-016-

1243-5] (Impact Factor 1.987).

8. Swetlana Gautam, Subhadeep Roy, Mohd Nazam Ansari, Abdulaziz S. Saeedan, Shubhini 

A. Saraf, Gaurav Kaithwas (2016). DuCLOX-2/5 inhibition: a promising target for cancer 3 
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chemoprevention. Breast Cancer, [DOI 10.1007/s12282-016-0723-2]. (Impact factor 1.170).

9. Uma Devi, Suchita Dubey, Vikas kumar, Manjari Singh, Swetlana Gautum, Jitendra Kumar 

Rawat, Subhadeep Roy, Rajnish Kumar Yadav, Pushpraj S Gupta, Mohd Nazam Ansari, 

Abdulaziz S Saeedan, Gaurav Kaithwas (2016). Experimental Models for Autistic Spectrum 

Disorder-Follow Up For the Validity. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 

(Impact Factor 3.493).

10. Indu Singh, Manjari Singh, Jitendra K Rawat, Uma Devi, Swetlana Gautam, Suchita Dubey, 

Rajnish K Yadav, Md Nazam Ansari, Abdulaziz S Saeedan, Shubhini A Saraf, Gaurav Kaith-

was. Effect of early natal supplementation of paracetamol on attenuation of exotoxin/endo-

toxin induced pyrexia and precipitation of autistic like features in albino rat. Indian Journal of 

Experimental Biology, Submitted. (Impact Factor 1.165)

عضوية اللجان
• رئيس جملس عامدة الدراسات العليا.	
• رئيس اللجنة الدائمة لربامج الدراسات العليا.	
• عضو اللجنة الدائمة للتدريب واالبتعاث.	
• عضو جملس عامدة البحث العلمي.	
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1430هـ.

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1431هـ.

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة املجمعة
• برنامج املاجستري يف القران وعلومه. 	
• برنامج املاجستري يف احلديث وعلومه.	
• برنامج املاجستري يف اللغويات. 	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

• الدكتوراه يف إدارة التعليم العام من جامعة امللك سعود.	
• املاجستري يف إدارة التعليم العايل من جامعة امللك سعود.	
• البكالوريوس من كلية الرتبية بجامعة امللك سعود. 	

 اخلربات العملية
• وكيل كلية الرتبية للدراسات والتطوير.	
• رئيس قسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية. 	
• املرشف العام عىل مكتب وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.	
• عميد الدراسات العليا.	

األعامل العلمية
كتاب )إدارة املعرفة: صيغة توفيقية بني إدارة املعلومات وإدارة رأس املال الفكري أم مندمج جديد(.

عضوية اللجان
• عضو جلنة اجلداول والتعاون اخلارجي للتدريس. 	
• عضو اللجنة الدائمة لشؤون املعيدين واملحارضين ومدريس اللغات ومساعدي الباحثني.	
• عضو اللجنة الدائمة للتدريب واالبتعاث.	

20جامعة املجمعه
د. فهد بن عبداهلل بن حممد اجلدوع اسم العضو املشارك

  f.aljaduoa@mu.edu.sa                            /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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• عضو املجلس التشاوري باجلامعة.	
• عضو اللجنة العليا للقبول.	
• عضو جملس عامدة البحث العلمي.	
• عضو جلنة اخلطط الدراسية.	
• رئيس جلنة املقابالت الشخصية للتخصصات األدبية واإلنسانية.	
• عضو جلنة حتكيم جوائز التميز البحثي.	
• عضو جلنة إعداد امليزانية ومتابعة بنودها.	
• عضو جلنة  تنفيذ الربامج التعليمية	
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 2007م

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1433هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة احلدود الشاملية: برنامج اللغة العربية.

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

دكتوراه يف احلاسب االيل.

اخلربات العملية
عميد البحث العلمي. 

عميد الدراسات العليا.
عميد كلية املجتمع.

عضوية اللجان
جلنة االبتعاث والتدريب.

جلنة تعيني املعيدين واملحارضين.
جلنة اخالقيات البحث العلمي.

جلنة املؤمترات والندوات.

اجلوائز وشهادات التقدير
احلصول عىل عدد من اجلوائز والشهادات.

21جامعة احلدود الشاملية
 د/ عبدالصمد عبدلقادر مرغاليناسم العضو املشارك

Srd.nbu@gmail.com                             /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 2 مجادى اآلخرة 1435 هـ، املوافق 3 أبريل 2014

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1435هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة بيشة

 درجة الدبلومات: 
 1-دبلوم الرتبية العام.

 2-دبلوم التوجيه واالرشاد
 درجة املاجستري:

 1-املناهج وطرق التدريس العامة.
2-تقنيات التعليم.

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

• درجة الدكتوراه: يف الرتبية ختصص: مناهج وطرق تدريس تربية إسالمية	
• درجة املاجستري: يف الرتبية ختصص: مناهج وطرق تدريس تربية إسالمية 	
• درجة البكالوريوس: يف العلوم والرتبية ختصص: اإلسالمية.	

 اخلربات العملية
• عميدا للدراسات العليا بجامعة بيشة من تاريخ 1437/7/4هـ حتى تارخيه.	
• عميدا لكلية العلوم واآلداب يف بلقرن من تاريخ 1433/7/26هـ، حتى تاريخ 	

1435/10/26هـ.
• رئيسا لقسم املناهج وطرق التدريس منذ: 1429/10/18هـ حتى 1433/7/26هـ.	
• رئيسًا لوحدة اجلودة االعتامد األكاديمي بكلية الرتبية يف بيشة منذ عام 1430هـ حتى 	

1433/7/26هـ.

22جامعة بيشة
د. مفلح بن دخّيل االكلبياسم العضو املشارك

malaklby@ub.edu.sa                              /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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• رئيسًا لدراسة مرشوع إعداد برنامج معلم التعليم االبتدائي بشعبتيه “معلم الصفوف األولية، 	
ومعلم الصفوف العليا” بكلية الرتبية يف بيشة 1432/1431هـ.

• رئيسًا ملركز التدريب وخدمة املجتمع بكلية املعلمني يف بيشة للعام الدرايس 1424/4/1هـ إىل 	
1425/11/20هـ.

• رئيسًا لوحدة اإلرشاد األكاديمي بكلية املعلمني للعام الدرايس 1419/1418هـ.	
• رئيسًا ملركز صندوق الطالب بكلية املعلمني يف بيشة للعام الدرايس 1419/1418هـ.	
• نائبًا ملدير القبول والتسجيل بكلية املعلمني يف بيشة للعام الدرايس 1420/1419هـ.	
• موظفا إداريا باملرتبة الرابعة “نظام الساعات” يف مكتب العمل والعامل يف حمافظة بيشة 	

1414/1/15هـ إىل 1414/3/17هـ، أثناء اإلجازة الصيفية.
• كاتبا إداريا باملرتبة الثانية “نظام الساعات” يف حمكمة الثنية الرشعية ملدة ثالث سنوات ونصف، 	

أثناء دراسة املرحلة الثانوية.

األعامل العلمية
• رسالة ماجستري بعنوان: »مدى متكن طالب الرتبية اإلسالمية املعلم يف كليات املعلمني من إنتاج 	

واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم« 2003م.
• رسالة دكتوراه بعنوان: “فعالية اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس مادة احلديث والثقافة 	

اإلسالمية يف التحصيل الدرايس ومهارات التفكري الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي” 
2008م.

• دراسات منشورة يف دوريات علمية متخصصة وحمكمة:	
• دراسة بعنوان: اسرتاتيجية تدريسية مقرتحة لغرس قيم األمن الفكري لدى الطالب لتحصينهم 	

ضد التطرف واإلرهاب. “مع نموذج تطبيقي “لتدريس قيمة املواطنة الصاحلة، منشور بمجلة 
البحوث األمنية مركز البحوث والدراسات بكلية امللك فهد األمنية، العدد: 46 السنة 1431هــ.

• دراسة بعنوان: دور مناهج العلوم الرشعية يف غرس قيم األمن الفكري والتقني لدى طالب 	
املرحلة الثانوية منشور بمجلة اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية، العدد 12 السنة 2011م.

• دراسة بعنوان: فاعلية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تنمية العمليات املعرفية العليا 	
والتحصيل الدرايس يف مقرر الفقه واالجتاه نحو العمل التعاوين لدى طالب الصف الثاين 

املتوسط، منشور بمجلة اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس “دراسات يف املناهج وطرق 
التدريس، العدد 178 السنة 2012م.

• دراسة بعنوان: تصور مقرتح لتحسني جودة مناهج العلوم الرشعية يف مؤسسات التعليم العايل 	
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يف ضوء معايري اجلودة واالعتامد، منشورة بمجلة كلية الرتبية جامعة األزهر، العدد: 145)اجلزء 
األول( إبريل 2011م. 

• دراسة بعنوان: دور مقررات الفقه والسلوك يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب وطالبات 	
الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية. منشورة بمجلة البحوث النفسية 

والرتبوية بكلية الرتبية جامعة املنوفية بعددها )2( لسنة)2012(. 
• بحوث وأوراق عمل عدة منشورة يف مؤمترات، وندوات، وملتقيات علمية. 	
• الكتب:	
•  كتاب: التدريب يف العرص التقني، الطبعة الثانية، اخلالدية للطباعة والنرش والتوزيع، جدة. 	

1435هـ/2014م مشرتك.
• كتاب: املرجع احلديث يف تدريس الرتبية اإلسالمية: املفاهيم والتطبيقات. الطبعة األوىل، مكتبة 	

الرشد، 1436هـ/2014م.
•  كتاب: التعلم التعاوين “املفاهيم والتطبيقات” حتت الطبع.	
• كتاب: الرتبية اإلسالمية وتنمية مهارات التفكري. حتت الطبع.	
• كتاب: دليل الرتبية امليدانية للطالب املعلم يف كليات الرتبية، حتت الطبع.	

عضوية اللجان
 عدة جلان داخل اجلامعة وخارجها منها: 

• رئيس جلنة املقابالت الشخصية ألعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس للعام 	
اجلامعي 1438/1437هـ.

• عضو اللجنة الدائمة العليا للمسابقات الوظيفية بجامعة بيشة املشكلة بتاريخ 1437/7/26هـ.	
• عضو اللجنة الدائمة للخطة االسرتاتيجية جلامعة بيشة املشكلة بتاريخ 1437/7/25هـ.	
• عضو جلنة الكرايس البحثية يف جامعة بيشة املشكلة بتاريخ 1437/7/25هـ.	
• رئيس اللجنة الدائمة للتفرغ والنرش واالتصال العلمي والتميز باملجلس العلمي بجامعة بيشة 	

للفرتة من 1436/8/24هـ حتى تارخيه.
• عضو جلنة اإلعداد والقبول لربنامج املاجستري بكلية الرتبية يف بيشة 1436/1435-	

1437/1436هـ.
• رئيس جلنة الدراسات العليا بكلية الرتبية يف بيشة للعام اجلامعي 1435/1434-	

1438/1437هـ.
• عضو جلنة اخلطط واملناهج بكلية الرتبية 1437/1436هـ.	
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اجلوائز وشهادات التقدير
شهادات التقدير كثرية يصعب حرصها.

أنشطة أخرى
• مناقشة أكثر من عرش رسائل علمية يف اجلامعات السعودية.	
• حمكم يف جمال التخصص ملجالس علمية ودوريات متخصصة يف اجلامعات السعودية.	
• مستشار أرسي معتمد من املجلس التنسيقي للجمعيات اخلريية بمنطقة عسري، بموجب إهناء دورة 	

إعداد املستشار واملدرب األرسي، )60( ساعة تدريبية، التي قدمها املجلس التنسيقي للجمعيات 
اخلريية بمنطقة عسري خالل الفرتة من 1-1432/8/6هـ 

• مدرب معتمد من مؤسسات داخل اململكة وخارجها مثل:	
مدرب معتمد من جامعة أكسفورد بربيطانيا، بموجب إهناء دورة تطوير وإعداد املدربني  -

املكثفة، )25( ساعة تدريبية التي قدمها مركز صناعة املستقبل للتنمية البرشية املعتمد من 
املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني برقم: 723579738 خالل الفرتة من 3/27-

1433/4/1هـ.
مدرب معتمد من رشكة )B.C.I( بجمهورية مرص العربية، بموجب إهناء دورة تطوير  -

وإعداد املدربني املكثفة، )25( ساعة تدريبية التي قدمها مركز صناعة املستقبل للتنمية البرشية 
املعتمد من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني برقم: 723579738 خالل الفرتة من 

3/27-1433/4/1هـ
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تاريخ تأسيس اجلامعة : 1435هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1436هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة جده: درجة املاجستري يف:
• أصول الرتبية	
• الرتبية البدنية	
• علم النفس الرتبوي )علم نفس التعلم(	
• علم النفس الرتبوي )الصحة النفسية(	
• املناهج وطرق التدريس	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية 

الدكتوراة يف الرياضيات من جامعة أوهايو يف فصل الربيع لعام 2005م.

اخلربات العملية
عميد الدراسات العليا املكلف واملرشف العام عىل إدارة البعثات بجامعة امللك عبدالعزيز و عميد 

الدراسات العليا بجامعة جدة.

األعامل العلمية
• نرش أكثر من 45 بحثا يف جمالت علمية مصنفة عامليا.	
• تأليف كتابني مطبوعني.	
• اإلرشاف عىل رسائل املاجستري بالقسم.	
• اإلرشاف عىل رسالة دكتورة باجلامعة الوطنية املاليزية.	
• احلضور واملشاركة يف عدد من املؤمترات العاملية يف التخصص.	
• حمكم لرسائل علمية ومقاالت علمية لعدد من املجالت املصنفة.	

23جامعة جده
أ. د سعود بن مستور السلمياسم العضو املشارك

Alsulami@uj.edu.sa                          /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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عضوية اللجان
• عضو جلنة اجلداول بالقسم للعام 1427/1426 هـ .	
• املرشد األكاديمي للقسم وعضو جلنة اإلرشاد األكاديمي بالكلية للعام 1428/1427 هـ. 	
• عضو جلنة إرشاد املعيدين بالقسم للعام 1428/ 1429 هـ.	
• منسق مادة رياضيات 151 للعام 1427/1426هـ.	
• منسق مادة رياضيات 101 للعام 1428/1427هـ.	
• عضو جلنة اإلرشاف عىل إختبارات اإلنتساب بمدينة الرياض للفصل الدرايس الثاين 	

1430/1429هـ.
• عضو جلنة اإلرشاف عىل إختبارات اإلنتساب بمنطقة القصيم للفصل الدرايس األول 	

1431/1430ه ـولألعوام 1434-1436هـ
• عضو جلنة اإلرشاف عىل إختبارات اإلنتساب بمنطقة أهبا لعدة فصول دراسية خالل األعوام 	

1431-1434هـ.
• نائب املرشف العام عىل إدارة البعثات ومدير وحدة القبول : 20/ 1/ 1430 هـ - 2/ 8 / 1430هـ.	
• املرشف العام عىل إدارة البعثات: 3/ 8 / 1430هـ  -  إىل اآلن.	
• وكيل عامدة الدراسات العليا بجامعة جدة املكلف : 7/ 4 / 1436هـ  -  إىل 1436/7/17هـ.	
• وكيل عامدة الدراسات العليا بجامعة جدة : 18/ 7 / 1436هـ  -  إىل 1436/10/9هـ.	
• عميد الدراسات العليا بجامعة جدة : 10/ 10 / 1436هـ  -  إىل اآلن.	
• عميد الدراسات العليا املكلف بجامعة امللك عبدالعزيز : 24/ 1 / 1438هـ  -  إىل اآلن.	

اجلوائز وشهادات التقدير
• جائزة صاحب السمو امللكي األمريبندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للتفوق العلمي يف 	

مرحلة الدكتوراة.
• شهادة التفوق العلمي من كلية العلوم بجامعة امللك عبدالعزيزبمرحلة البكالوريس كام حصلت 	

منها عىل شهادة التخرج بمرتبة الرشف.
• شهادة تقديرمن صاحب السمو األمريفيصل بن عبداهلل بن حممد آل سعود للتفوق العلمي 	

باملرحلة الثانوية.
• شهادة تقديرمن صاحب السمو امللكي األمريخالد بن عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود للتفوق 	

العلمي باملرحلة املتوسطة.
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• شهادات شكر و تقدير من رئيس اإلرشاد والتوجيه باحلرس الوطني لعدة أعوام لقيامي 	
باإلرشاف عىل حلق حتفيظ القرآن الكريم بإسكان احلرس الوطني بجدة.

• شهادة شكر وتقدير من املستودع اخلريي بمحافظة جدة.	
• شهادات شكر من مركز تطوير التعليم اجلامعي للمشاركة يف تقديم دورات أنظمة وإجراءات 	

اإلبتعاث ودورة االبتعاث االلكرتوين خالل األعوام 1430-1437هـ
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1430/3/9هـ
تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا: 1430/3/9هـ   

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة شقراء: ال يوجد أي برنامج قائم، ولكن 
هناك ثالثة برامج تم إعتامدها من جملس اجلامعة.

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

• دكتوراه يف اللغويات التطبيقية- تكساس- أمريكا	
• ماجستري يف األدب اإلنجليزي- أوهايو- أمريكا	
• بكالوريوس يف اللغة اإلنجليزية وآداهبا- جامعة امللك سعود	

اخلربات العملية
• عميد الدراسات العليا 	
• مرشف عىل إدارة االبتعاث والتدريب	
• مرشف عام عىل مكتب مدير اجلامعة	
• وكيل كلية العلوم والدراسات اإلنسانية للتطوير واجلودة	
• رئيس قسم اللغة االنجليزية	

األعامل العلمية
• عدد من األبحاث املنشورة يف جمال التخصص.	
• كتاب حتت النرش.	
• ترمجة يف اجلودة. 	

 
عضوية اللجان

• رئيس جملس عامدة الدراسات العليا 	
• عضو يف جلنة االبتعاث والتدريب	
• عضو يف جلنة تطوير مناهج السنة التحضريية	
• عضو يف جملس اجلامعة وجملس عامدة البحث العلمي وجملس كلية العلوم والدراسات اإلنسانية	

24جامعة شقراء
 د/ محود بن سند الرويساسم العضو املشارك

 halrwais@su.edu.sa                              /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1432هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا: 1432هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا باجلامعة السعودية االلكرتونية
• ماجستري إدارة األعامل.	
• ماجستري أمن املعلومات.	
• ماجستري إدارة الرعاية الصحية.	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية 

• بكالوريوس: اهلندسة الكيميائية )1997( -جامعة امللك سعود.	
• ماجستري: اهلندسة الكيميائية )2001( -جامعة كالركسون –أمريكا.	
• دكتوراه: علوم البوليمرات وتقنياهتا )2007( -جامعة مانشرت – بريطانيا.	

اخلربات العملية
• وكيل مركز الرتمجة -جامعة امللك سعود )1431-1434 هـ(.	
• وكيل عامدة الدراسات العليا -اجلامعة السعودية اإللكرتونية )1434 -1435 هـ(.	
• عميد الدراسات العليا -اجلامعة السعودية اإللكرتونية )1435 -اآلن(.	

األعامل العلمية 

األوراق العلمية
• Muhammad Abduh Tuasikal, Othman Y. Alothman, Mohammad Luqman, S. M. Al-Zahrani M. 

Jawaid, Influence of  Natural and Accelerated Weathering on the Mechanical Properties of 
Low Density Polyethylene Films.International Journal of Polymer Analysis and Characteriza-
tion. 19(3), 189-203, 2014.

• Othman Al Othman, Shan Faiz, Muhammad Abduh Tuasikal, Study of Natural and Acceler-
ated Weathering on Mechanical Properties of Antioxidants Modified Low Density Polyethyl-
ene Films for Greenhouse, International Journal of Polymer Science, Article ID 543930, 2014.

25اجلامعة السعودية االلكرتونية
 د/ عثامن بن حييى العثامناسم العضو املشارك

o.alothman@seu.edu.sa                         /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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• M. Jawaid, Alothman Y. Othman, M. T. Paridah, H.P.S Abdul Khalil, Effect of fibre treatments 
on mechanical performance of epoxy hybrid composites  ,International Journal of Polymer 
Analysis and Characterization, 19(1), 62-69.2014 ,

• E. S. Zainudin, L. H. Yan, W. H   .Haniffah, M. Jawaid, and Othman Y. Alothman, Effect of 
coir fiber  loading on mechanical and morphological properties of oil palm fibers  reinforced 
polypropylene composites. Polym Compos. 35(7), 1418–1425.2014 ,

• M. Jawaid, Alothman Othman, N. Saba, Y.A. Shekeil, M. T. Paridah, H.P.S Abdul Khalil, Effect 
of chemical modifications of fibres on tensile properties of Epoxy hybrid composites, Interna-
tional Journal of Polymer Analysis and Characterization 19(5):391-403,2014.

• M. T. Paridah,A. H. Juliana,Y. A. El-Shekeil, M. Jawaid, O. Y. Alothman ,Measurement of me-
chanical and physical properties of particleboard by hybridization of kenaf with rubberwood 
particles, Measurement, 56, 70-80, 2014.

• Othman Y. Alothman, H. Fouad, S M Al-Zahrani, Ayman Eshra, Mohammed Fayez Al Rez, 
S G Ansari, Thermal, creep-recovery and viscoelastic behavior of high density polyethylene/ 
hydroxyapatite nano particles for bone substitutes :effects of gamma radiation, BioMedical 
Engineering OnLine, 13,125.2014  ,

• A. Elnakady, Mohammed F. Al Rez, H. Fouad, Sarah. Abuelreich, Ahmed M .Albarrag, Amer 
Mahmood, Othman Y. Alothman, T. Elsarnagawy, S. G. Ansari ,Vascular Tissue Engineering 
Using Polycaprolactone Nanofibrous Scaffolds abricated via Electrospinning, Science of Ad-
vanced Materials, 7 (.2015 ,407-413 ).

• M. E. A. Mohsin, A. N. Ibrahim, A. Arsad, M. F. A. Rahman, O. Y .Alothman, Effect of poly-
propylene, ethylene vinyl acetate and polyamide-6 on properties of recycled polypropylene/
empty fruit bunch composites, Fibers and Polymers 16 (11), 2359-2367, 2015.

• U. A. Samad, M. A. Alam, E. S. M. Sherif, O. Alothman, A. H. Seikh, S .Al-Zahrani, Manufac-
turing and Characterization of Corrosion Resistant Epoxy/2Pack Coatings Incorporated with 
Polyaniline Conductive Polymer, Int .J. Electrochem. Sci 10, 5599-5613, 2015.

• N Saba, M. Jawaid, O. Y. Alothman, M. T. Paridah, A review on dynamic mechanical proper-
ties of natural fibre reinforced polymer composites ,Construction and Building Materials 106, 
149-159, 2016.

 • •Othman Y. Alothman, H. Fouad, Ubair Abdus Samad, Ahmad Umar, S. G .Ansari, Nanoclay-
Reinforced High Density Polyethylene: Morphological and  Nano-Indentation Characteriza-
tions, Science of Advanced Materials, 8(2.2016 ,458-465 ,(

الكتب املرتمجة
• نحو فهم اختبارات اللدائن، تأليف هيلتون وآخرون، ترمجة عثامن العثامن ورابح الليثي، إدارة 	

املطابع والنرش العلمي – جامعة امللك سعود, 1431 هـ.
• التدريب عىل القولبة باحلقن، تأليف ميخائييل وآخرون، ترمجة عثامن العثامن وعزيز أبو خلف، 	

إدارة املطابع والنرش العلمي – جامعة امللك سعود, 1434 هـ.
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• اللدائن واالستدامة...، تأليف م. تولنسكي, ترمجة عثامن العثامن وحسن فؤاد, إدارة املطابع والنرش 	
العلمي – جامعة امللك سعود 1437 هـ.

• فصل يف كتاب:	
• Faris M AL-Oqla, Othman Y Alothman, M Jawaid, SM Sapuan, MH Es-Saheb, Processing 

and properties of date palm fibers and its composites, in: Biomass and Bioenergy, Springer 
International Publishing, pp.1-25, 2014

الكتب املحررة 
• Khalid Rehman Hakeem, Mohammad Jawaid, Othman Y. Alothman, (Eds), Agricultural Bio-

mass Based Potential Materials, Springer International Publishing, 2015.

 عضوية اللجان 
شارك الدكتور عثامن العثامن يف العديد من اللجان يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية منها مقرر يف جلنة 

الرتقيات باملجلس العلمي )1438هـ( إضافة إىل عضوية يف جلان عدة بجامعة امللك سعود منها عضو 
جملس إدارة مركز الرتمجة )1432 هـ - اآلن(. 
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تاريخ تأسيس اجلامعة:  3/25 /1381هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة:  1416هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة:

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية 

• البكلوريوس : 1408 هـ ) من كلية اآلداب بجامعة امللك عبد العزيز بجدة (	
• املاجستري : 1412/4/9هـ ) من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة (	
• الدكتوراه : 1414/11/29هـ ) من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة (	

األعامل العلمية
• شهاب الدين اخلفاجي وجهوده يف اللغة	
• تداخل األصول اللغوية وأثره يف بناء املعجم العريب ، طبع يف جملدين .	
•  أصول علم العربية يف املدينة ، جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة .	

املنهل املأهول بالبناء للمجهول ، البن ظهرية ، حتقيقا ودراسة جملة اجلامعة اإلسالمية .
• تعميم الداللة يف ألفاظ اإلبل ، جملة الدارة .	
• موت األلفاظ يف العربية ، جملة اجلامعة اإلسالمية .	
• املثنى التغليبي وتراث العربية فيه ، جملة الدراسات اللغوية .	
• أبو تراب اللغوي وكتابه االعتقاب : مجعا وتريبا ودراسة ، جملة الدراسات اللغوي .	
• الرباعي املضاعف يف العربية ، جملة الدراسات اللغوية	
• خلل األصول يف اجلمهرة البن دريد ، جملة جامعة أم القرى .	
• معجم الروحة ، للجرباذقاين املتوىف بعد 374هـ حتقيق ودراسة ) اجلزء األول ( 	
• فك التضعيف باإلبدال ، جملة الدراسات اللغوية	
• ألفاظ اجلن يف العربية، املكتبة العرصية بجدة ، 1425هـ	
• رس الزجاجة ) مقاالت يف األدب واللغة ( نرشت يف جملة املنهل .	
• كشف الغمة والربحاء بام صح من الضبط يف بئر حاء ،أليب اخلري الشامخي ، حتقيق ودراسة ) رسالة 	

صغرية( )ملحق الرتاث بجريدة املدينة(
• جمموعة من املقاالت اللغوية واألدبية يف عدد من الصحف واملجالت السعودية.	
• له ترمجة وافية يف معجم األدباء والكتاب السعوديني ، ألمحد بن سلم .	

26اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
أ. د عبد الرزاق فراج الصاعدياسم العضو املشارك

Sa2626sa@hotmail.com                          /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1427هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1428هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة الباحة
• ماجستري يف الرياضيات التطبيقية.	
• ماجستري يف الكيمياء العضوية والغري عضوية.	
• ماجستري يف اللغويات التطبيقية.	
• ماجستري يف الكتاب والسنه.	
• ماجستري يف القيادة الرتبوية.	
• ماجستري يف املوهبة واالبداع.	
• ماجستري يف التوجيه واالرشاد النفيس.	
• ماجستري يف املناهج وطرق التدريس.	
• ماجستري يف ادارة االعامل.	
• ماجستري يف ادارة االعامل التنفيذي.	
• ماجستري يف تكنولوجيا املعلومات.	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

دكتوراه يف اهلندسة الكهربائية.

اخلربات العملية
عميد الدراسات العليا. 

عميد كلية اهلندسة بجامعة الباحة. 
وكيل كلية اهلندسة. 

وكيل كلية اهلندسة للشؤون االكاديمية.

27جامعة الباحة
 د. سعيد بن امحد سعيد الغامدياسم العضو املشارك

sasg2000@gmail.com                           /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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املرشف العام عىل االدارة العامة للمشاريع والتشغيل والصيانة.
رئيس جملس عامدة الدراسات العليا. 

رئيس اهليئة السعودية للمهندسني بمنطقة الباحة.

األعامل العلمية: 
نرش أكثر من 22 بحث علمي.

عضوية اللجان
عدد من اللجان منها: 

• عضو جملس اجلامعة.	
• عضو املجلس العلمي.	
• عضو جلنة اجلودة واالعتامد األكاديمي.	
• عضو معهد البحوث والدراسات االستشارية.	
• عضو جلنة اخلطط الدراسية.	
• عضو حترير املجلة العلمية.	

اجلوائز وشهادات التقدير: 
شهادات تقدير خمتلفة من مدير اجلامعة.

أنشطة أخرى
• عضو جلنة يوم املهنة.     	
• عضو بعدة جلان عىل مستوى منطقة الباحة.	
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تاريخ تأسيس اجلامعة: 1424هـ

تاريخ تأسيس عامدة الدراسات العليا باجلامعة: 1424هـ

الربامج العلمية التي تقدمها عامدة الدراسات العليا بجامعة طيبة
• درجة املاجستري بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية لألقسام التالية:	

قسم االسترشاق ختصص الدراسات اإلسالمية عند املسترشقني. -
قسم الدراسات اإلسالمية ختصص )احلديث وعلومه – الفقه -الثقافة اإلسالمية(. -
قسم اللغة العربية  األدبية -الدراسات اللغوية(. -
قسم الدراسات القرآنية ختصص )التفسري وعلوم القرآن – القراءات(. -
قسم العلوم االجتامعية ختصص )التاريخ – اجلغرافيا(. -

• درجة الدبلوم العايل بكلية الرتبية قسم اإلدارة الرتبوية ختصص القيادة الرتبوية.	
• درجة املاجستري بكلية الرتبية لألقسام التالية:	

قسم اإلدارة الرتبوية ختصص )إدارة تعليمية -ختطيط التعليم اقتصادياته -القيادة الرتبوية(. -
قسم علم النفس ختصص )اإلرشاد النفيس -قياس وتقويم تربوي(. -
قسم أصول الرتبية ختصص )أصول تربية -السياسات الرتبوية(. -
قسم املناهج وطرق التدريس ختصص )مناهج وطرق تدريس العلوم اإلسالمية -مناهج  -

وطرق تدريس علوم اجتامعية -مناهج وطرق تدريس رياضيات -مناهج وطرق تدريس لغة عربية 
مناهج وطرق تدريس علوم -مناهج وطرق تدريس لغة إنجليزية -مناهج وطرق تدريس تعليم 
ابتدائي مناهج وطرق تدريس تربية أرسية -مناهج وطرق تدريس تربية رياضية -مناهج وطرق 

تدريس تربية فنية(.
قسم تقنيات التعليم ختصص تقنيات التعليم. -

• درجة الدكتوراه بكلية الرتبية قسم اإلدارة الرتبوية ختصص )إدارة تعليمية -ختطيط التعليم 	
اقتصادياته(.

• درجة املاجستري بكلية العلوم لألقسام التالية:	

28جامعة طيبة
أ.د. سامي بن عيل القليطياسم العضو املشارك

Asmrmhs@Hotmail.com                       /الربيد االلكرتوين

عميد الدراسات العليا
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قسم الفيزياء.
قسم الكيمياء.

قسم األحياء ختصص )أحياء دقيقة -علم النبات -علم احليوان(.
قسم الرياضيات ختصص )رياضيات تطبيقية – إحصاء -رياضيات بحته - توبولوجي(.

• درجة املاجستري بكلية هندسة وعلوم احلايس اآليل ختصص )علوم حاسب – نظم معلومات(.	
• درجة الدبلوم العايل بكلية املعهد العايل لالئمة واخلطباء ختصص إعداد األئمة واخلطباء.	

السرية الذاتية    
املؤهالت العلمية

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

اخلربات العلمية
• رئيس قسم الدراسات اإلسالمية سابقًا.	
• عضو املجلس العلمي.	
• رئيس جلنة الرتقيات للتخصصات النظرية باملجلس العلمي .	
• عميد الدراسات العليا.	
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تصميم وإخراج


