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 بجديا(خصص )أتحسب ال
 

 أوال : اإلعالم واالتصال 

 جامعييا الك ييو  ييع د –رئيييق م ييم االعييالم   د. إبراهيم البعيز   (1

  ابقا  

 دكت راه في االعالم 

متقاعيييض عهييي  هيييييا تيييضرةق  ييياب  جامعيييا  د. حكزة بيت الكال  (2

تقيضةم اال تاياراو والربيراو   - الك و  ع د

فييي ملييال الضرا يياو اال ييترتيليا واالب ييا  

 “الع كيا االعالميا

 دكت راه في اإلعالم

 وكيل وزارة الرارجيا الضب  ما ياالعاما  ابقا        د.  ع د كاتب  (3

أ تاذ متعاون لكادة الضب  ما ييا والعالمياو 

 جامعا اإلمام م كض بن  ع د -الضوليا 

 دكت راه في االتصال واإلعالم

جامعييا اإلمييام م كييض بيين  ييع د اإل ييالميا    أ.  عيض الضحيا الزهراني  (4

ك يييييا اإلعييييالم واالتصييييال   م ييييم الصيييي افا 

 والنار اإللكتروني

 ماج تير إعالم 

م تايييار ميييان نير اإلدارة العاميييا ل  يييغال  د.  عيض الغامضي   (5

 الع كرةا

 دكت راه في العالماو العاما

أ تاذ اإلعالم ال يا ي بلامعيا اإلميام م كيض  د. عبضهللا الع اف  (6

 بن  ع د

 دكت راه في اإلعالم

 –أ يييتاذ اإلعيييالم الكايييارا بلامعيييا اإلميييام  د. عبضهللا ناصر ال ك د  (7

 رئيق مركز مي اب ل ضرا اوو

 دكت راه إعالم

جامعيا اإلميام م كيض بين  -عه  هيييا تيضرةق د. م فر الك  ى  (8

  ع د اال الميا

 دكت راه في االعالم

 بكال رة س إعالم  رئيق ت رةر ص يفا مال أ. مط   البقكي  (9

ماج تير اآلداب في اإلعالم  كاتب وإعالمي أ. وليض ال ارثي  (11

 الرمكي

 بكال رة س اعالم  إعالميكاتب ر م تاار  أ. ة ىي األمير  (11

م االذاعيييا والت فزةييي ن ا يييتاذ مايييارا م ييي د. م اعض الك يا  (12

م تايييار اعالميييي ليييض  عيييضد مييين  و والفيييي م 

 اللهاو ال ك ميا

دكت راه اإلذاعا والت فزة ن 

 والفي م

مييييضةرة إدارة اإلعييييالم فييييي من كييييا التعيييياون  أ. مها عقيل  (13

” ذي ج رنييال“اإل ييالمي ورئي ييا ت رةيير مل ييا 

بالعربيا الصادرة ” مل ا الكن كا“باإلنل يزةا و 

عييين الكن كيييار وم تايييارة إعالمييييا ل ميييين 

 .العام

ماج تير إدارة  –ماج تير إعالم 

 أعكال
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  ثانيا : الع  م االجتكاعيا

م يييييم  –أ يييييتاذ ع يييييم االجتكيييييا  الكايييييارا   د.  إبراهيم عبضه  (14

جامعييا  –ك يييا اآلداب  –الضرا يياو االجتكاعيييا 

  ع دالك و 

 دكت راه في ع م االجتكا  

 التط   في العكل الريري في اللكعياو د. اللازي م كض الابييك  (15

 عه  هييا تضرةق   جامعا الك و  ع د

دكت راه في الرضما والضرا او 

 االجتكاعيا

وكيييل ك يييا اآلداب ل تطيي ةر والليي دة بلامعييا  د. ح ين ال ككي  (16

 الك و  ع د

الك يياعض بق ييم أ ييتاذ الرضمييا االجتكاعيييا و

 جامعا الك و  ع د –الضرا او االجتكاعيا 

 دكت راه في الرضما االجتكاعيا

جامعييا  – رئيييق م ييم الضرا يياو االجتكاعييي  د. حكيض الااةلي  (17

 الك و  ع د

 جامعا الك و  ع د –وكيل ك يا اآلداب 

 دكت راه في ع م اجتكا  اللرةكا

الضرا ياو االجتكاعييا ر أ تاذ مايارا ر م يم  د. خالض الردةعان  (18

 ك يا اآلداب بلامعا الك و  ع د

 دكت راه في ع م االجتكا 

  ابقا   الكنضوب الضائم ل كك كا لض  الي ن ك  د. زةاد الضرةق  (19

 رئيق ت رةر مل ا الكعرفا

 - دكت راه ع م اجتكا  الثقافا

    ي ل جيا الثقافا

االجتكاعييييا أ يييتاذ ع يييم االجتكيييا  وال يا يييا  د. ط  ا فضع   (21

 الك اعض بق م الرضما االجتكاعيا

 –جامعييا ام القيير   –ك يييا الع يي م االجتكاعيييا 

 مكا الككرما

 دكت راه خضما اجتكاعيا

 رئيق مركز الكرصض االجتكاعي ل ضرا او د. عبضالرحكن الاقير  (21

باحيييي فيييي ع يييم االجتكيييا . وباحيييي فيييي تيييارة  

اللزةييييرة العربيييييا والر يييييا ال ييييضةي. وراصييييض 

ل ت يي الو االجتكاعيييا. ومهييتم باعييضاد األورا  

 التنفيذةا

 دكت راه باحي في ع م االجتكا 

دكت راه في ع م االجتكا   رئيق  ركا إعكار الكضن د. عبضهللا صالح ال ك د  (22

 اللنائي

 دكت راه في ع م االجتكا  وزارة العضل   الت  ل الرمكي د. عفاف األن ي  (23

ذ جيييامعي. م يييم ال يا ييياو الترب ةيييا أ يييتا أ.د. ف زةا البكر  (24

 جامعا الك و  ع د

دكت راه في األص ل االجتكاعيا 

 ل تربيا

بك يا اآلداب  وكي ا م م الضرا او االجتكاعيا أ.د. مليضة الناجم  (25

  جامعا الك و  ع د

 دكت راه خضما اجتكاعيا

 دكت راه ع م االجتكا  عام االدارة العاما ل  كاةا االجتكاعيا ةمضةر  د. مرام م  ى ال ربي  (26

أ تاذ م اعض   ك يا اآلداب   م م الضرا ياو  د. مها العيضان   (27

 االجتكاعيا  جامعا الك و  ع د

دكت راه في ف  فا ع م 

 االجتكا 
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 اإلر ياد وحيضة مي  تط عيا فنييا م تايارة د. ن رة الص ةان  (28

 ن رة األميرة بكركز األ ري

دكت راه ع م االجتكا  جرةكا 

 وان راف

مضةرة  عبا الاؤون ال مائيا بادارة اال راف  د. هناء الفرةح   (29

 الن  ي بالكضةرةا العاما لككاف ا الكرضراو

 دكت راه خضما اجتكاعيا

م يييم االجتكيييا ر والرضميييا االجتكاعييييار ك ييييا  د. هناء الك  ط  (31

الع يي م االجتكاعيييا. جامعييا اإلمييام م كييض بيين 

 . ع د اإل الميا

 دكت راه ع م اجتكا 

ا يييتاذ دكتييي ر ع يييم االجتكيييا  بلامعيييا الك يييو      د. هنض الر يفا  (31

م تايييار بيييالكركز الييي طني ل تقييي ةم  - يييع د

 واالعتكاد االكادةكي

دكت راه ع م اجتكا    الاباب 

 والطف لا

ا ييييتاذ م يييياعضر ووكي يييي  م ييييم الضرا يييياو  د. هنض العتيبي  (32

 االجتكاعيا بلامعا الك و  ع د

 دكت راه ع م االجتكا 

 ماج تير ع م اجتكا   ي ن األ رة   وزارة الك ارد البارةا أ. هي ا الككيرش  (33

  ثالثا : الع  م اإلدارةا

الك تاار إبراهيم م كض   (34

 ناظر 

رئييييق مركيييز تكاةييي  لا تاييياراو التعضةنييييا 

والريييضماو الك يييانضة واإل تاييياراو البييييييا 

 واإلدارةا والكاليا لغير األورا  الكاليا

إدارة  -اإلدارة ماج تير ع  م 

 ا تراتيليا

 بكال رة س إدارة صناعيا رئيق  ركا ناتبت أ. جكال مالئكا  (35

لرئيق التنفيذي   لاركا بين دهييش الضولييا ا د. خالض بن دهيش  (36

 .الك ضودة

 دكت راه في اإلدارة والترطيط

 ماج تير إدارة أعكال مالو ومضةر ها تا  ال ع دةا م. راكان الفاةزي  (37

دكت راه في القيادة والتن يم  G20األمانا العاما لي  د. رةم الفرةان   (38

 اإلداري

رئي ا لكبيادرة التفيرا الثقيافي بي ازرة الثقافيا   الرهيريد. زةنب   (39

 ال ع دةا

 دكت راه في اإلدارة الترب ةا 

أكييادةكي بك يييا إدارة األعكييال بلامعييا الك ييو  د. ناصر آل ت ةم   (41

  ع د

 وأعكالدكت راه إدارة 

 رابعا : االمتصاد

 -   دكت راه في ع م اإلدارة عه  مل ق الا ر   ابقا      د. إح ان ب  ح يقا  (41

 امتصاد

عهييي  مل يييق إدارة صييينادة  الكيييال واليييضخل  ب كا الت ةلري  (42

 األه ي كابيتال –الثابت 

 امتصاد  -ماج تير ادارة أعكال 

 دكت راه في االمتصاد الك اعض  ابقا  وكيل وزارة الص ا  د. عبضهللا م كض بن صالح  (43

م تايييييييييييييييارة بييييييييييييييي زارة االمتصييييييييييييييياد  أ. فائزة العلروش  (44

 ”بكال رة س امتصاد”,”والترطيط

 بكال رة س امتصاد
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م تاييار ميي  مركييز األميين اليي طني بالييضة ان  د. ناصر القع د  (45

ورئيق م م االمتصاد بلامعا الك يو ر الك يك

  ع د

 دكت راه امتصاد

  خام ا : الهنض ا

دكت راه في الهنض ا  عه  مل ق الا ر   م. أ اما الكردي   (46

 الكيكانيكيا

 عه  مل ق الا ر   ابقا   د. حامض الاراري  (47

اللامعييييا  –كيييييل عكييييادة الضرا يييياو الع يييييا 

 ال ع دةا االلكترونيا

دكت راه في هنض ا االتصاالو 

 وحا ب آلي

ئيييييق للنييييا الككاتييييب اال تاييييارةا بغرفييييا ر  م. خالض العثكان  (48

الرةيياو ورئيييق مل ييق األعكييال ال ييع دي 

 الب  ني

بكال رة س هنض ا   

 ا تااري

رئييييييق الهيييييييا العاميييييا لاعيييييالم الكرئييييييي           معالي د. رةاو نلم  (49

  ابقا   والك ك  

رئيييق ال لنييا اال تاييارةا ألكادةكيييا التييضرةب 

 اإلعالمي بات اد اإلذاعاو العربيا

دكت راه هنض ا اتصاالو   

 االعالمتن يم 

الكضةر التنفيذي لاركا م تقبل الر يا لتقنيا       د. زهير رض ان  (51

الكع  ماو واالتصياالو اال تايارةا. ورئييق 

مل ييق اإلدارة لاييركا الييضائرة الرهييراء ألميين 

 الكع  ماو باألردن

دكت راه في الهنض ا تقنيا 

 الكع  ماو والذكاء االصطناعي

ماج تير في الهنض ا  الا ر   ابقا  عه  مل ق  الكريرا ض م.  الم   (51

 الكهربائيا

الييييييرئيق التنفيييييييذي ل اييييييركا ال ييييييع دةا  د.   طان الك رمي  (52

 لالكترونياو الضفاعيا

 دكت راه هنض ا كهربائيا

 أ. د. عثكان العثكان  (53

 

أ يييتاذ مايييارا بق يييم الهنض يييا الكيكيائييييا 

وكيييل مركييز الترجكييا  –بلامعييا الك ييو  ييع د 

عكييض الضرا ياو الع ييا  -بلامعا الك و  يع د

أميييييين  -باللامعيييييا ال يييييع دةا اإللكترونييييييا

الكل ييييييق الع كييييييي باللامعييييييا ال ييييييع دةا 

 ااإللكتروني

 دكت راه الهنض ا الكيكيائيا

دكت راه في تارة  ون رةاو  ICOMOS سرئيق ال لنا ال طنيا لالةك م     د. مااري النعيم  (54

 ونقض العكارة 

 اد ا : ال ا ب اآللي وتقنيا 

 الكع  ماو

 

خبير مترصص فيي ال   يبا ال ي ابيار األمين  د. ح ين الفي الل ضلي   (55

 يال يبران

األمن  –ع  م حا ب آلي 

 ال يبراني 

عكيييييل فيييييي القطيييييا  الصييييي ي والع يييييكري  أ. خالض ال ابل  (56

 وواالتصاال

 بكال رة س ع  م ال ا ب
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بكال رة س حا ب آلي م م  كاتب    يا ي أ. عبضالرحكن الطرةري  (57

 ن م مع  ماو

 في ع  م ال ا بدكت راه  عه  مل ق الا ر  د. عبضالعزةز ال رمان  (58

   ابعا : اآلداب

دكت راه في اآلداب والع  م  رئيق الك تقى د. فهض العرابي ال ارثي  (59

 اإلن انيا

 ماج تير في األدب اإلنل يزي إعالميا أ. منى أب    يكان  (61

  ثامنا : الع  م ال يا يا

 دكت راه ع  م  يا يا أ تاذ الع  م ال يا يا د. صضما فاضل  (61

دكت راه ع  م  يا يا عنف  مضةر األمن الفكري   وزار الضاخ يا د. عبضالرحكن الهضل   (62

  يا ي

دكت راه في العالماو الضوليا   يضة أعكال    د. وفاء الر يض  (63

 والضب  ما يا

  تا عا : الع  م

 دكت راه في الفيزةاء  د. حكض البرةثن   (64

العالميياو ومترصييص فييي م تاييار اعالمييي  د.  عيض العك دي  (65

 العاما وال كالو اإلعالميا

 جامعا الك و  ع د –م م االعالم 

دكت راه في الكضن اإلبضاعيا   

 إعالم

بكال رة س ع  م وتربيا  إعالمي وكاتب أ. عبضهللا اله ة ي  (66

 ترصص فيزةاء رةاضياو

 الطبييا الضميقيا الكائناو بق م م اعض ا تاذ     د. عبير عبضالرحكن برهكين  (67

 القر  ام بلامعا

دكت راه في البكترةا الطبيا 

 اللزئيا

رئيق هييا العك يياو ومائيض العك يياو الل ةي   ال  اء م. فاضل القرني  (68

  ابقا  )متقاعض( في عاصفا ال زم

 ماج تير   ع  م طيران

 دكت راه ع م النفق الترب ي     د. ن ال الهبيبان  (69

 الطاما لضرا او KAPSARC في أول باحثا د. ن را منص ري  (71

خبيييرة مل ييق الطامييا العييالكي والباحثييا فييي و

مركييييز الك ييييو عبييييضهللا ل ضرا يييياو والب يييي   

 )البتروليا )كاب ارا

دكت راه في ت  ل الطاما 

 الن يفا

 الييييرئيق التنفيييييذي والكؤ ييييق لكلك عييييا الغامضيد. ن ف   (71

  لا تااراو اإلدارةا والضرا او اإل تراتيليا

اليييرئيق التنفييييذي ل ككتيييب التنفييييذي إلدارة و

 الكاارة  والاراكا بين القطا  العام والراص

 

الضكت راه في الهنض ا ال راثيا 

 والتقنيا ال ي ةا
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دكت ره في ع م النفق الترب ي  ( ابقا  ه  مل ق الا ر  ) ع د. وفاء طيبا  (72

 ونك  ع م نفق الكعرفي

  عا را : التربيا والتع يم

 اإل يييراف عيييام ميييضةر تربييي ير مايييرف مع يييمر    أ. د. را ض العبضالكرةم  (73

 الكنيياها م ييم رئيييق التع يييمر بيي زارة التربيي ي

  ع د الك و بلامعا التربيا بك يا

دكت راه في مناها وطر  

 التضرةق

 ل طالبيياو اللامعيييا الضرا يياو لعكييادة عكييضة     د. عائاا االحكضي  (74

 طيبا بلامعا

 دكت راه أص ل تربيا

 بكال رة س ادارة ترب ةا مضةر عام ال ل ن ال  اء د. ع ي ال ارثي  (75

 تربيا -  ماج تير -  الطبي احت اء مركز عام مضةر أ. ع ياء البازعي  (76

 خاصا

 ماج تير تربيا خاصا

 بييييكرامك  إثييييراء مركييييز فييييي األب ييييا  رئيييييق    الك  مد. م كض   (77

 والتقيي ةم القييياس فييي الييضكت راه -  ال ييع دةا

 الترب ي

دكت راه في القياس والتق ةم 

 الترب ي

 إدارة مل ق رئيق نائبا خالضر الك و مؤ  ا معالي أ. ن رة الفاةز  (78

 اللكعيا

 ماج تير تربيا تقنياو تع يم

  حادي عار : اإلدارة الكاليا

 ماج تير   ادارة ماليا يمالي وادار م تاار أ. عبضالرحكن با   م  (79

 يييييييركا أمييييييي ال  –رئييييييييق مل يييييييق ادارة  أ. فهض القا م  (81

 الا تااراو الكالي

 بكال رة س م ا با

ماج تير إدارة ماليا وأن كا   ابقا   ل تصنيف  كا ل كالا التنفيذي الرئيق أ. نبيل الكبارا  (81

 مع  ماو

 جامعيا في األعكال وتط ةر اال تراتيليا مضةر    د. ة  ف الر يضي  (82

 اليكاما

 الت  ة  الكاليدكت راه 

  ثاني عار : الزراعا والكياه

 واال يتثكار ل تط ةر التنكيا   ر  ركا رئيق    د. خالض الفهيض  (83

 الزراعي

 دكت راه في الزراعا

 الفقييض ميين ل  ييض اليي طني البرنيياما عييام مييضةر أ. زةض عبضهللا الاباناو   (84

 العربيييييا الكك كييييا فييييي الغييييذاء فييييي والهييييضر

   ال ع دةا

 امتصاد زراعيبكال رة س 

   الا ر  مل ق عه  د. ع ي الطريق  (85

 وكيل وزارة الكياه والكهرباء لاي ن الكياه

متقاعييييييض وصيييييياحب مكتييييييب خبييييييراء الكييييييياه 

 لال تااراو والضرا او الكائيا

دكت راه إدارة وترطيط مصادر 

 الكياه



 

(7-7) 
 
 

ثالي عار : الضرا او اال الميا 

 والارعيا

 

كاتيييب رأي.. عهييي : جكعييييا كتييياب الرأي ات ييياد  أ. فهض م كض األحكري  (86

 نالص فيي

 درا او ا الميابكال رة س 

 يركا ا يتثكارر نائبيا  ل يرئيق ر  م تايار ميالي ا. الحم حكض الناصر  (87

 ورئي ا  ل كلك عا الارعيا

 بكال رة س ع  م  رعيا

عهيييي  هييييييا تييييضرةق .. ك يييييا الك ييييو خالييييض  د. منص ر الكطيري  (88

 م م الضرا او الكضنيا –الع كرةا 

دكت راه درا او إ الميا 

 ا تارا 

  راب  عار : الطب

 هادة ب رد معهض   تااري الطب النف يا د. فهض الي يا  (89

 الطب النف ي ب نضن

 دكت راه في الطب النف ي

الكضةر التنفيذي لبرناما االمان اال ري ر  طبيبا د. مها الكنيف   (91

ورئيييق م ييم رعاةييا الطفييل فييي م تاييفى 

البييي رد ل طفيييال  الك يييو عبيييضهللا الترصصيييي 

 االمرةيك

 األطفالالزمالا في طب 

  خامق عار : جغرافيا ال كان

ميي او األميين  -م ظييف  يياب  بيي زارة الضاخ يييا د. عبضهللا نلاء الكطيري  (91

 االراص

 دكت راه جغرافيا ال كان

عكيييضة خضمييا الكلتكيي  والتنكيييا الك ييتضاما  د. نلاح القرعاوي  (92

   بلامعا اإلمام عبضالرحكن بن فيصل
 دكت راه جغرافيا بارةا

   ادس عار : جي ل جيا

    ابقا  أرامك       أ. م كض الضنضني  (93

مؤ يييق وصييياحب  يييركا الطامييي  لتطييي ةر 

   الكاارة 

ماج تير جي ل جيا مكامن 

 البترول

   اب  عار : مان ن

مؤ يييق مكتيييب عاصيييم العي يييى ر  م يييامي ا. عاصم عبضال هاب العي ى  (94

 ل ك اماة والت كيم  والت ثي 

 بكال رة س مان ن

معالي الفرة  د. عبضاإلل    (95

 عثكان الصالح

العق د والكنامصاور اإلدارة العاما مضةر إدارة 

  ابقا   - ل  غال الع كرةا

 دكت راه في القان ن

 بكال رة س مان ن م امي مان ني ا. ع ي عبضهللا بن ع ي  (96

 


