
 

 هـ3441/  9341عام ل القسملجان تشكيل 
 األعضبء اصم انمعيبر انمعيبر انهدبن

 

 

 )انضيبق انمؤصضي( ندىخ إدارح اندىدح

 انمعيبر األول
انرصبنخ وانغبيبد 

 واألهذاف

 هيهخ انعميمد/ 

 أمم زجبكخ د/

 إدارح انجروبمح انمعيبر انثبوي

 انعمم عجذ انعزيز  عممد. 

 د/ إثراهيم انزعجير

 صمبذ مسمىدد/ 

 

 إدارح ضمبن اندىدح انمعيبر انثبنث
 د. عذوبن لطيظ

 أ/ اصيم انصبنر

 خىدح انتعهيم وانتعهمندىخ 

 انتعهيم وانتعهم انمعيبر انراثع

 يد. يىصف اندميه

 د/ مىي اندمم

 تركيخ انعتيجيأ/ 

 

 

 انمعيبر انخبمش ندىخ دعم تعهيم انطالة
إدارح شئىن انطالة 

 وانخذمبد

 د/عجذ انعزيز انتىيدري

 د/ صفيخ انشهراوي

 روب انركجبنأ/ 

 أ/ مهب انعميم

 مصبدر انتعهم انمعيبر انضبدس
 أزمذ مسمذ صبنم/أ.د 

 أ/ زيبح انعضكر

 

 

 انجىيخ انتستيخ انمضبوذحدعم ندىخ 

 انمعيبر انضبثع
انمرافك 

 وانتدهيزاد

 إثراهيم انزعيجرد/

 وىرا انعطيخ/ ا

 انمعيبر انثبمه
انتخطيظ واإلدارح 

 انمبنيخ

 فهذ اندذوعد/        

 أ/ أمم انمطيري      

 

 عمهيبد انتىظيف انمعيبر انتبصع

 د/ عمم عجذ انعزيز انعمم

 عجذ هللا انذهشد/

 أ/ زصخ ثه زضه

 

 االختمبعيخندىخ االصهبمبد 
 انجسث انعهمي انمعيبر انعبشر

 إثراهيم انسضيىبن د/

 د/ أمم زجبكخ

 انمعيبر انسبدي عشر
انعاللبد مع 

 انمدتمع

 د/ مضبعذ انسرثي

 أزمذ خهيفخ د/

 د/ هيهخ انعميم

 مىضمخ اندىدح نهمضم
 أ/ أصيم انصبنر

 أ.د أزمذ مسمذ صبنم )انمىضك( ندىخ انتعهم اإلنكترووي

 أمم مجبرنأ/

 زصخ ثه زضهأ/

 مسمىد خبثر زضه/د  ندىخ االختجبراد

 د/ صمبذ مسمىد

 د/ فبطمخ فريذ

 وعيمخ انسضيىيأ/

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة المجمعة
 كلية التربية

 قسم العلوم التربوية
  



 

 عمم عجذ انعزيز انعممد/  )االزتيبج(ندىخ انممبثالد 

 خبنذ انعفيصبند/ 

 عجذ انرزمه ال زمىدد صعذ 

 مسمذ انضىيذ. د 

 د.إثراهيم انسضيىبن

 د. ثشبير انرمير

 د.صفيخ انشهراوي

 مهب انكهثم د.

 د مسمىد خبثر ندىخ اندذاول انذراصيخ

 د/ صمبذ مسمىد

 

 

 عمم انعممد/ ندىخ انخطظ انذراصيخ

 د/ إثراهيم انزعجير

 د/ إثراهيم انسضيىبن

 د/ مسمىد خبثر

 د/ ثشبئر انرمير

 د/ صمبذ مسمىد

 د/ مهب انكهثم

 

 

 إثراهيم انسضيىبن /د  ندىخ انميبس وانتمىيم

 أزمذ خهيفخد/

 مىي اندممد/ 

 د/ إثراهيم انزعجير ندىخ انمعبدالد

 د/عجذ انعزيز انتىيدري

 صمبذ مسمىد د/

 مهب انكهثم

 

 تركيخ انعتيجيأ/  ندىخ االرشبد االكبديمي

 

 د/عجذ انعزيز انتىيدري نهطالة ندىخ األوشطخ وانتذريت

 مسمىد خبثرد/ 

 روب انركجبنأ/ 

 أ/ مهب انعميم

 اندميهي د/ يىصف انترثيخ انميذاويخ

 د/ فبطمخ فريذ

 أ/ وفبء انضعيذ

    

 

 


