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 اٌحبٌخ االرتّبػ١خ ِتضٚد  

 اٌى١ٍخ اٌتبثغ ٌٙب .اٌؼٍَٛ االداس٠خ
 اٌمــغـُ إداسح األػّبي.

 اٌتخظض اٌؼبَ . التظبد
 اٌذل١ك اٌتخظض   .التظبد٠بد األػّبي

 اٌّشتجخ اٌؼ١ٍّخ . أعتبر ِشبسن

 اٌتشل١خ تبس٠خ َ .   2015
 سلُ اٌّىتت  (017) 5428500

asalshehry@nu.edu.sa اٌجش٠ذ اإلٌىتشٟٚٔ  اٌخبص ثبٌزبِؼخ 

 

  اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ. –و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ  –ربِؼخ ٔزشاْ 

 

 

 اٌحبٌٟ اٌؼٕٛاْ

 

 –ربِؼخ اإلِبَ دمحم ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ  . ثىبٌٛس٠ٛط التظبد  1ِٓ

 َ. 1995ػبَ  -اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ 

اٌٛال٠بد اٌّتحذح  -التظبد ِٓ ربِؼخ غشة ا١ٌٕٜٛ ِبرغت١ش . 2

 َ 2001ػبَ  –األِش٠ى١خ 

تخظض التظبد٠بد األػّبي,  , دوتٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ػٍُ االلتظبد. 3

 َ.   2009  ػبَ –اٌٍّّىخ اٌّتحذح  –ربِؼخ دسَ ِٓ 

 

 

 اٌؼ١ٍّخ اٌّؤ٘الد

 ربِؼخ ٔزشاْ  أٚال /

٘ـ  1439/  7. ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االداس٠خ ثزبِؼخ ٔزشاْ ِٕز شٙش 1

 حتٝ تبس٠خٗ. 

حتٝ  1432/  10 / 22 خ ٔزشاْ ِٕز اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  ثزبِؼ ػ١ّذ . 2

 .٘ـ 1439/  7شٙش 

 

 اٌٛظ١فٟ ٚاألوبد٠ّٟ اٌتبس٠خ
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   ٘ـ1431/ 10/ 24 خ ثزبِؼخ ٔزشاْ ِٕزٚو١ً و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠. 3

 .تبس٠خٗحتٝ 

شٙش تذس٠ظ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ االداس٠خ ِٕز اٌٚػضٛ ١٘ئخ ِشبسن أعتبر . 4

 ٘ـ . 1431/  7

/  7. سئ١ظ اٌّزٍظ االعتشبسٞ ٌى١ٍخ اٌؼٍَٛ االداس٠خ ِٕز شٙش 5

 . حتٝ تبس٠خٗ  1439

سئ١ظ ِزٍظ ٚحذح اٌتط٠ٛش ٚاٌزٛدح فٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ِٕز . 6

 . حتٝ تبس٠خٗ ـ٘ 1439/  7شٙش 

/  7ِٕز شٙش ػضٛ ٌزٕخ اإلسشبد األوبد٠ّٟ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ  .7

 ٘ـ 1439/  7حتٝ شٙش  1431

٘ـ حتٝ  1431/  7ػضٛ ِزٍظ لغُ إداسح األػّبي ِٕز شٙش  .8

 . تبس٠خٗ

األػّبي ػضٛ فش٠ك ١٘ىٍخ اٌى١ٍخ ٚٚضغ اٌخطظ ثمغّٟ إداسح . 9

 1439/  7٘ـ حٕٝ شٙش  1431/  7ٚاإلداسح اٌؼبِخ ثبٌى١ٍخ ِٕز شٙش 

 ٘ـ.

٘ـ  1432ِٕز ػبَ اٌّششف ػٍٝ ثشٔبِذ ِبرغت١ش إداسح األػّبي . 10

 ٘ـ.  1436حتٝ ػبَ 

ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ االداس٠خ اٌفظً اٌخبٟٔ ٌؼبَ  ختجبسادسئ١ظ ٌزٕخ اال  .11

1431/1432 . 

ػضٛ ٌزٕخ اٌىٕتشٚي الختجبساد اٌمذساد ٚاٌتحظ١ً اٌذساعٟ . 12

ٛطٕٟ ٌٍم١بط ٚاٌتم٠ُٛ فٟ اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ( ٌٍطالة فٟ )ثبٌّشوض اٌ

 ِٕطمخ ٔزشاْ.

 .ِششف ثٍزٕخ االِتحبٔبد اٌشئ١غ١خ ثبٌزبِؼخػضٛ  .13

 ػضٛ ِشوض أثحبث اٌؼٍَٛ اٌششػ١خ اإلٔغب١ٔخ ٚاٌتشث٠ٛخ ثبٌزبِؼخ. .14

 االلتظبد ثبٌى١ٍخ. مشساد تذس٠ظ ِ. 15 

 ربِؼخ اٌٍّه ف١ظً ثبألحغبء  /حب١ٔب 

 . 2006 -1996ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ِٕز ِؼ١ذ . 1
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 . 2010 -2006ِحبضش ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ِٕز . 2

تذس٠ظ ِٛاد ِجبدئ االلتظبد اٌزضئٟ ِٚجبدئ االلتظبد اٌىٍٟ . 3

 ٚإٌمٛد ٚاٌجٕٛن ٚاٌت١ّٕخ ٚاٌتخط١ظ.

 ػضٛ ٌزٕخ اإلسشبد األوبد٠ّٟ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ.. 4

 غز١ً ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ.ػضٛ ٌزٕخ اٌمجٛي ٚاٌت. 5

 ػضٛ ٌزٕخ اعتمجبي اٌطالة اٌزذد ٚإسشبدُ٘ ثبٌى١ٍخ.. 6

 . ػضٛ ٌزٕخ تم١١ُ أداء أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ. 7

 ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚااللتظبد اٌٛطٕٟ:حبٌخب / 

 . 1996 -1995ثبحج التظبدٞ ِٕز . 1

 ظبد٠خ.اٌؼًّ فٟ ٚوبٌخ اٌٛصاسح ٌٍشئْٛ االلت. 2

 اٌؼًّ فٟ إداسح إٌّظّبد ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ.. 3

 اٌؼًّ فٟ اٌٍزبْ اٌخبطخ ثظٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ.. 4

 اٌؼًّ فٟ ٌزٕخ تمبس٠ش اٌجٕه اٌذٌٟٚ.. 5

اٌؼًّ ػٍٝ إػذاد ِٚشارؼخ اٌتمبس٠ش األعجٛػ١خ اٌخبطخ ثباللتظبد . 6

 اٌذٌٟٚ. اٌغؼٛدٞ ٚاٌتٟ تظذس ػٓ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٚطٕذٚق إٌمذ

اٌؼًّ فٟ اٌٍزبْ اٌّىٍفخ ثبٌتحض١ش ٌالرتّبػبد اٌذٚس٠خ ٚإٌظف . 7

 ع٠ٕٛخ ٚاٌغ٠ٕٛخ فٟ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚاٌجٕه اٌذٌٟٚ ثٛاشٕطٓ.

اٌؼًّ ضّٓ اٌفش٠ك اٌّىٍف ثٍّف أضّبَ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ . 8

 اٌغؼٛد٠خ ٌّٕظّخ اٌتزبسح اٌذ١ٌٚخ.

اٌؼًّ ضّٓ فش٠ك ِشارؼخ ١٘ٚىٍخ إداسح إٌّظّبد ٚاٌّؤعغبد . 9

 . اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ

 

حضٛس ػذد ِٓ اٌذٚساد فٟ اٌّزبي اإلداسٞ ٚاٌتخط١ظ االعتشات١زٟ  .1

 ٚتط٠ٛش اٌزاد فٟ ربِؼخ ٔزشاْ.

 

حضٛس دٚساد تذس٠ج١خ فٟ إػذاد اٌجحٛث ٚاوتغبة اٌخجشاد ا١ٌّٕٙخ  .2

 

 اٌذٚساد اٌتذس٠ج١خ 
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 ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ربِؼبد دسَ ١ٌٚذص ثبٌٍّّىخ اٌّتحذح.

 

حضٛس دٚساد ٚٚسػ ػًّ ٚحٍمبد ٔمبػ ػٓ اٌجٕٛن ٚاٌت٠ًّٛ  .3

ٚإداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاٌتخط١ظ االعتشات١زٟ ٚت١ّٕخ اٌّٙبساد 

 اٌشخظ١خ ٚاعتخذاَ اٌحبعت ثزبِؼبد ٌفجشح ٚدسَ.

 

تخذاَ حضٛس ثؼض اٌذٚساد ٚٚسػ اٌؼًّ فٟ تط٠ٛش اٌزاد ٚاع .4

اٌتىٌٕٛٛر١ب فٟ اٌتؼ١ٍُ ٚت١ّٕخ اٌّٙبساد فٟ اعتخذاَ اٌحبعت ثزبِؼخ 

 . غشة ا١ٌٕٛٞ ثبٌٛال٠بد اٌّتحذح األِش٠ى١خ

 

 

شٙبدح شىش ٚتمذ٠ش )ٌٍتم٠ُٛ اٌزاتٟ األٌٟٚ( ِٓ ٚوبٌخ ربِؼخ ٔزشاْ .1

 ٌٍتط٠ٛش ٚاٌزٛدح.

 

ٌؼ١ٍّخ ٌّؤتّش اإلثذاع شٙبدح شىش ٚتمذ٠ش ٌٍّشبسوخ فٟ اٌٍزٕخ ا .2

( فٟ ١ٌذص ثبٌٍّّىخ اٌّتحذح ِٓ عف١ش خبدَ 2008اٌغؼٛدٞ اٌذٌٟٚ) 

اٌحش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ثبٌٍّّىخ اٌّتحذح ِٚٓ اٌٍّحك اٌخمبفٟ ِٚٓ سئبعخ 

 األٔذ٠خ اٌغؼٛد٠خ.

 

شٙبدح شىش ِٓ ِذ٠ش ربِؼخ اٌٍّه ف١ظً ٌٍحظٛي ػٍٝ اٌتفٛق  .3

 اٌؼٍّٟ خالي دساعخ اٌذوتٛساٖ.

 

دح شىش ِٓ اٌٍّحك اٌخمبفٟ ٌٍحظٛي ػٍٝ اٌتفٛق اٌؼٍّٟ خالي شٙب .4

 دساعخ اٌذوتٛساٖ.

 

شٙبدح شىش ٚتمذ٠ش ِٓ ٚو١ً ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٌٍشئْٛ االلتظبد٠خ ٔظ١ش . 5

اٌزٙذ اٌىج١ش اٌّمذَ خالي إػذاد اٌٍّفبد اٌتحض١ش٠خ ٌالرتّبػبد إٌظف 

 . ع٠ٕٛخ ٌٍجٕه اٌذٌٟٚ ٚطٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ثٛاشٕطٓ

 

 

 ٌشٙبداد اٌتمذ٠ش٠خ ا

 

 .حتٝ تبس٠خٗ 1997ػبَ ػضٛ رّؼ١خ اإلداسح اٌغؼٛد٠خ ِٕز  .1

 

 . حتٝ تبس٠خٗ 2001ػبَ  ػضٛ رّؼ١خ االلتظبد اٌغؼٛدٞ ِٕز  .2

 

 

  اٌؼض٠ٛبد ا١ٌّٕٙخ 

 . اداتخبر اٌمشاس, ٚل١بدح اٌّؤعغبد ٚ اٌمذسح ػٍٝ تحًّ اٌّغئ١ٌٛخ. 1

 

 . خ فٟ ِزبي اٌتخظضاٌؼ١ٍّ أزبص األثحبث . اٌمذسح ػ2ٍٝ

 

ِّب أدٜ اٌٝ اٌحظٛي ػٍٝ اٌؼذ٠ذ  اإلداس٠خ  . اٌت١ّض فٟ إٔزبص اٌّٙب3َ

 ِٓ شٙبداد اٌشىش ٚاٌتمذ٠ش. 

 

 . اٌمذسح ػٍٝ اعتخذاَ اٌحبعت ا٢ٌٟ ٚثشاِذ األٚف١ظ. 4

 

 اٌّٙبساد اٌّختٍفخ 
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 . لشاءح ٚوتبثخ ِٚحبدحخاتمبْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ .1

 .لشاءح ٚوتبثخ ِٚحبدحخ ١ض٠خ. إتمبْ اٌٍغخ اإلٔز2ٍ

  

 

 اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ 

 

ِٕشٛسح فٟ ِزالد  ٛرذ ػذد ِٓ اٌجحٛث ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاالٔز١ٍض٠خ٠

 ػب١ٌّخ ِحىّخ. 

 

 إٌشش اٌؼٍّٟ 

 

ربِؼخ ٔزشاْ  -اٌٍمبء اٌؼٍّٟ اٌشاثغ ِٓ ٌمبءاد و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ. 1

٠َٛ –ؼٍَٛ اإلداس٠خ ػبِب ِٓ اٌؼطبء. و١ٍخ اٌ 13ٚدٚس٘ب فٟ اٌت١ّٕخ 

 . ٘ـ  1440 / 7/ 20األسثؼبء 

 

 

 اٌّؤتّشاد ٚإٌذٚاد 


