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ً      د. ناصر بن عبد الرحمن السحیبانيأ.   .١   رئیسـا
ً                           عبد العزیز بن رابح الحربيأ. د.    .٢   أمینا
  عضواأ. د. سالم بن سفر الغامدي                                          .٣
  عضوا                                         سعود بن لیلي الرویليد.    .٤
ً        فھد بن عبد العزیز المانعأ.د.    .٥   عضوا
  عضوا  خالد احمد مصطفىأ.د.    .٦
  عضوا  كامل عوض عبد الال   .٧

            
  بن علي النزھان     أ. أحمد بن سعد الطعیس نعبد المحسأ. المساعدون: 

  
  

  االستقطاب لجنة- ٢

  
ً   د. سلیمان بن علي الفیفي   .١   رئیسـا
ً    ابراھیم محمد عارف               أ. د.    .٢   أمینا
ً   د. عبد العزیز بن محمد السعید              أ.    .٣   عضوا
  عضوا                  سالم بن سفر الغامديد. أ.   .٤
  عضوا                                     رابح الحربيبن  زعبد العزیأ. د.    .٥
  عضوا     سعود بن لیلي الرویلي .د   .٦
  عضواراشد بن سلطان العبید                                               د.   .٧

  
 

  البحث العلمي  لجنة- ٣

 
ً                         عبد الواسع بن عبد الغفور أسرارأ.د.    .١   رئیسـا
ً  يالدرفاس عبد هللابن  يأ.د. عل   .٢   أمینا
  عضوا  أ.د. عبد هللا بن عبد الرحمن السعدون   .٣
  عضوا عبد العزیز بن رابح الحربي ا.د.   .٤
ً    أ. د. محمد نجیب بركات     .٥   عضوا
  عضوا أ.د. حسن علي قاسم   .٦
ً أ. د. ھاشم علي العطا                                                            .٧   عضوا
  عضوا  الصدرطھ د. منذر    .٨

  
            

 

  اإلداریة اللجنة- ١
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   وخدمة المجتمعالعالقات العامة  لجنة- ٤

  
ً عبد هللا بن عبد العزیز الدوس                                   أ. د.    .١   رئیسـا
ً         عبد الواسع بن عبد الغفور اسرارد. أ.   .٢   أمینا
ً   راشد بن سلطان العبیدد.    .٣   عضوا
  عضوا أ.د. على بن عبد هللا الدرفاسي   .٤
  عضوا د. عالء الدین خلیل سعد عمر   .٥
  عضوا  عمارحلمي د. مجاھد    .٦
ً                                              غازيابراھیم عبد الحلیم د.    .٧   عضوا
ً   مھیدب بن سعود المھیدب محاضر/   .٨   عضوا

  
     أ. غالب بن عبد هللا القرنيالمساعدون: 

  
 
  
  
  

ً  السعدون   نعبد الرحمبن  عبد هللاأ.د.    .١   رئیسـا
ً   القرعاوي هللاعبد د. عبد العزیز بن    .٢   أمینا
  عضوا أ. د. فھد بن عبد العزیز المانع                           .٣
  عضوا  أ.د. ابراھیم بن محمد عارف   .٤
  عضوا               عبد هللا بن عبد العزیز الدوس أ.د.   .٥
  عضوا  على بن عبد هللا الدرفاسيد. أ.   .٦
  عضوا  د. مخلد بن مطیران العنزي   .٧
  عضوا  الدلیقان ابراھیمبن  محاضر/ یوسف   .٨

  
  

   شؤون الطالب  لجنة- ٦

  
ً           د. ثبیت بن سفر الشھراني   .١   رئیسـا
ً   الفیفيبن علي د. سلیمان    .٢   أمینا
  عضوا                                     سالم بن سفر الغامديد. أ.   .٣
  عضوا  أ.د. إبراھیم بن محمد عارف            .٤
  عضوا  قاسمعلي أ.د. حسن    .٥
  عضوا  مخلد بن مطیران العنزيد.    .٦
  عضوا                  د. محمود عبادي عبید   .٧
  عضوا                                           الھنديمحمد د. خالد    .٨

  السریععبد الرحمن  سعد بنالمساعدون: أ. 

  التعلیم والتدریس لجنة- ٥
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ً   د. عبد العزیز بن عبد هللا القرعاوي   .١   رئیسـا
ً    مخلد بن مطیران العنزي د.   .٢   أمینا
ً الھنداوي                                                السید د. صالح    .٣   عضوا
ً   مقداديمحمد د. حسین    .٤   عضوا
  عضواالعطا                                                    علي أ. د. ھاشم    .٥
  عضوا       د. رمضان عبد السید ناصر   .٦
ً                                               محمد السید فتحيد.    .٧   عضوا
ً عضو  النشاراسماعیل یاسر د.    .٨   ا

   ناصر بن عبد هللا التمیميأ.       أ. غالب بن عبد هللا القرني المساعدون:
         

      

  الجودةو  األكادیمياالعتماد  لجنة- ٨

  
ً باني                             د. ناصر بن عبد الرحمن السحیأ.   .١   رئیسـا
ً      أ. د. یحیى بن علي رفاعي             .٢   أمینا
  عضوا أ.د. عبد العزیز بن محمد السعید     .٣
  عضوا                 أ.د. خالد أحمد مصطفي    .٤
  عضوا       أ.د. جمال محمود عبد الفتاح   .٥
  عضوا     د. ثبیت بن سفر الشھراني   .٦
  عضوا  الدلیقان ابراھیمبن  محاضر/ یوسف   .٧

   أ. كامل عوض عبد الال   المساعدون:
  عبد المحسن بن علي النزھانأ.   سعد الطعیسبن احمد أ.                   

       

  االجتماعیة  اللجنة- ٩

  
ً      أ. د. یحیى بن علي رفاعي           .١   رئیسـا
ً   د. حمد بن عبد المحسن المفرج   .٢   أمینا
ً   مصطفىاحمد أ.د. خالد    .٣   عضوا
  عضوا  سلیمانسعد أ.د. سعید    .٤
  عضوا  محمود د. محمود عبد العزیز   .٥
  عضوا                                      سالم قطب معبد العظید.    .٦
ً   كامل عوض عبدالال .أ   .٧   عضوا
  ممثال للطالبالعتیق                                    بن خالدطالل  /الطالب   .٨

  
  أ. احمد بن فھد السنانالمحیمید    زعبد العزیبن  يالمساعدون: أ.عل

  المرافق والتجهیزات لجنة- ٧
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  الثقافیة اللجنة-١٠  

  
ً    المفرج               نعبد المحسد. حمد بن    .١   رئیسـا
ً                        سالم بن سفر الغامديأ.د.    .٢   أمینا
  عضوا سلیم                                محمد أ.د. مصطفى    .٣
ً   جازيحسعد د. سعید    .٤   عضوا
ً   د. ھشام عبد الرازق محمود   .٥   عضوا
  عضوا       د. نادر دسوقي عبد الحمید          .٦
  عضوا     د.عادل احمد الشافعي                 .٧
ً      د. محمد عادل زاكري           .٨   عضوا
  ممثال للطالب                              المطلقبن بسام الطالب/ محمد    .٩

  الحربي بن صالح أ. ماجد   السوالمة عبد هللاذیفة أ. حالمساعدون: 
  

  الدراسات العلیالجنة  -١١

                         
  رئیسا            عبد العزیز بن محمد السعیدد. أ.   .١
  امینا  أ.د. فھد بن عبد العزیز المانع                  .٢
  عضوا                                                  عبد هللا بن عبد العزیز الدوسأ.د.    .٣
  عضوا                   عالء الدین خلیل عمرد.    .٤
ً                                     د. ثبیت بن سفر الشھراني   .٥   عضوا
  عضوا  الدلیقان بن ابراھیم یوسف .أ   .٦
ً   محمد عبدهللا إسماعیل .أ   .٧   عضوا
  ممثال للطالب     العتیق              بن خالد الطالب/ طالل    .٨

     
   

   البیوت المحمیة لجنة تطویر - ١٢ 

  
ً  د. راشد بن سلطان العبید                        .١   رئیسـا
ً                            مخلد بن مطیران العنزيد.    .٢   أمینا
  عضوا     الھنداويالسید د. صالح    .٣
  عضوا الحصایري                       محمود د. عفیف   .٤
  عضوا  د. یحي احمد علي   .٥
ً          عبد العال د. محمد عبد العال   .٦   عضوا
ً   الحارتيحلمي إیھاب  .د   .٧   عضوا
  عضوا  دریھمانور د. عبد هللا    .٨

                            الحربي بن صالح ماجد أ.     سالم بن عوض الحارثيأ.   المساعدون:
  


