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  "املعرفة لالستشارات الرتبىية والنفشًة مكتب" منخب الخبرة 

 :جماالت عمل املكتب 

 . وجطويس قادة العمل التربوي  الخىميت البضسيت وجطويس الراث (1

  جطويس مىاهج الخعليم العام واملقسزاث الدزاسيتو  التربويت املخعلقت بئدازة املؤسساث الخعليميتإلاسدضازاث  (2

الخىميت املهىيت ملعلمي و   في جطويس املىاهج وجدزيب املعلمين سدمماز لا و ليب الخعليم والخعلم وجقويمها اسوجطويس أ

 الخعليم العام.

 بصحت الطفل . واملخعلقت مهاثلل  املقدمتسدضازاث ولا  سدضازاث ألاسسيتلا  (3

 .خخياجاث الخاصت (سس ذوي لا أ هيلؤوج سسي ) الىفس ي والتربوي والخعليمي وألا  هيل الضامل ؤالخ (4

حعدًل السلوك خاصت عىد و ألاطفال  للخعامل مع حدًمتالخدزيس الخعلقت بطس  املتربويت السدضازاث لا  (5

 ألاطفال.

 ي.والخهامل الحس ت والوظائف الخىفيرً العىف والخدسش، ًابقضا تخمقيفيال الخوعويت و سدضازاثلا  (6

 

 :ٌبًانات املكتب كما يل 

 .صتشارات الرتبوية والنفضيةاملعزفة لالمكتب اصه مكتب اخلربة: 

 د. حمند بن علي الصاحل. رئيط املكتب:

  mhsaleh@ju.edu.sa   لكرتوني:إبزيد                   4545391723  جوال:               4146542597هاتف: 

 

 أعضاء مكتب الخبرة

 االسم م
 انتخصص

 انرتبت انىظيفيت
 دقيق عام

 أظخاذ يعاعد انفهعفت فٌ انًُاْج وطسق انخدزٍط انسٍاضَاث انًُاْج وطسق انخدزٍط د. دمحم بٍ فاْد انعسحاٌَ 1

 أظخاذ يشازك انًُاْج وطسق انخدزٍط انًُاْج وطسق انخدزٍط د. فَاض بٍ حايد انعُصً 2

 أظخاذ عهى َفط اكهََُكٌ عهى َفط َائم دمحم اخسض 3

 أظخاذ يشازك االزشاد انُفعٌ وانصحت انُفعَت عهى َفط زوبٌ دمحم دمحم 4

 أظخاذ يعاعد زٍاض أطفال يُاْج وطسق حدزٍط زابَّ بُج حًود انعُصً 5

 أظخاذ يعاعد زٍاض أطفال زٍاض أطفال َشوِ عبدانحًَد ٍوَط 6

 أظخاذ يعاعد انخوجَّ واالزشاد انُفعٌ انخسبوً عهى َفط أيَُّ يصطفي ابو انُجا 7
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 " اإلستشارات اإلدارية والبحثًة والتنمًة البشرية مكتب" منخب الخبرة 

 :جماالت عمل املكتب 

 .اث املاليت وإلاقخصادًت وإلادازيتسدضاز إلا  (1

 إلادازة.عمل في مجاالث الالدوزاث الخدزيبيت ووزش  (2

 .في مجاالث ألاعمال البدوث العلميت وامليداهيت (3

 قخصادًت.دزاساث الجدوى إلا (4

 

 :ٌبًانات املكتب كما يل 
 

 مكتب اإلصتشارات اإلدارية والبحثية والتننية البشزيةاصه مكتب اخلربة: 

 د.عبد اهلل بن فود امللحه رئيط املكتب:

 4146544236هاتف: 

 4551227444 :  جوال

 afalmulhim@ju.edu.sa : الكرتونيبزيد 

 أعضاء مكتب انخبرة

 االسم
 انتخصص

 دقيق عام

 اقخصادٍاث انًانَت وانبُوك اقخصاد يىسف قاشي

 يانَت عهوو انخعََس فيصم شياد

 إدازة األعًال إدازة األعًال عبذانحق انعشعاشي
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 " اجلىدة والتمًز مكتب" منخب الخبرة 

  املكتب:جماالت عمل 

 .جدقيق مخطلباث الخؤهل للحصول على لاعخماد املؤسس ي والبرامجي للجامعاث (1

جدقيق مخطلباث الخؤهل للحصول على لاعخماد املؤسس ي للمؤسساث إلادازيت ، وجدقيق مخطلباث هظم إدازة  (2

 .( للقطاعاث لادازيت والخعليميت والصىاعيت املخخلفتQMSالجودة )

 .(EFQMخمي  لىموذ  الخمي  لاوزي  )جدقيق مخطلباث لاداء امل (3

 .عمالت، وفي مجاالث ألاعمال وخولمت ألا لاسدضازاث املخخلفت في في مجاالث جطبيقاث الجودة وجقىياتها املخخلف (4

 لاسدضازاث املخىوعت في مجاالث وضع الخطط لاستراجيجيت والخىفيرًت للجامعاث. (5

 .مادًميت الدوليتوليت ولاعخماداث ألالخصييفاث الدلاسدضازاث املخىوعت في مجاالث ا (6

جقدًم الدوزاث الخدزيبيت واملحاضساث ووزش العمل في مجاالث علم الجودة وجقىياتها، وفي مجاالث  (7

 اسخخداماث البرامج لاخصائيت .
 

  :ٌبًانات املكتب كما يل 
 

 اجلودة والتنيشمكتب اصه مكتب اخلربة: 

 : د. أصامة بن حضن عارفرئيط املكتب

 4146542644هاتف: 

  4544774446 جوال:

 ju.edu.sa @oharifبزيد الكرتوني:
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 "مناء لالستشارات والتدريب مكتب" منخب الخبرة 

 :جماالت عمل املكتب 

 ، وجطبيقاث الرماء إلاصطىاعى.الث مسخقبل الخعليممجا جقدًم لاسدضازاث في  .1

مجاالث الحاسب وجقىيت  وجقدًم الدعم فى ولاسدضازاثبالخدزيب املؤسساث الحنوميت الخعاون مع   .2

 املعلوماث.

 .جصميم وجىفير البرامج والحقائب الخدزيبيت فى مجال ألاعمال الخقىيت وإلادازيت  .3

 ل الرماء إلاصطىاعى وأمً وجقىيت املعلوماث.فى مجاجقدًم دوزاث جدزيبيت   .4

 علوم الحاسب واملعلوماث. فى مجاالث العلميت ألابداثجقدًم خدماث   .5

  :ٌبًانات املكتب كما يل 
 

 .مناء لالصتشارات والتدريبمكتب اصه مكتب اخلربة: 

 .د. مد اهلل بن مكني الزويلي رئيط املكتب:

  4146544811هاتف: 

 4543393498  جوال:

  madallah@ju.edu.sa   لكرتوني:إبزيد 

 أعضاء مكتب انخبرة

 االسم
 انتخصص

 انىظيفيتانرتبت 
 دقيق عام

 أظخاذ يعاعد انركاء اإلصطُاعي عهوو انحاظب ظعد انعُصً

 أظخاذ يعاعد ايٍ انًعهوياث عهوو انحاظب دمحم عصاندٍٍ

 أظخاذ يعاعد انحوظبت انعحابَت عهوو انحاظب َوح صبسى انًخوني
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 "اخلرباء لالستشارات اهلندسًة والتدريب مكتب" منخب الخبرة 

 :جماالت عمل املكتب 

 .جدليل وجصميم  امليضآث الخسساهيت واملعدهيت واملسلبت بهافت أهواعها  .1

 .هيها التربت وجصميم أهظمت سد الجواهب والخدنم في مسخوى املياه الجوفيت اه يإجساء الجساث  واخخباز  م  .2

اقتراح طس  العال معاًىت امليضآث املخخلفت وجقييم خالتها وبيان مدى سالمتها وصالخيتها وجددً  .3  .د عيوبها و

 .إصساف هىدس ي دائم أو دوزي طيلت جىفير املضسوع ولاصتراك في عمليت لاسخالم املبدئ  والنهائ   .4

 .عمل دزاساث الجدوى للمضسوعاث إلاوضائيت  .5

 جصميم الخلطاث الخسساهيت ومدى صالخيتها بئجساء اخخباز الضغط. .6

 يت.معاًسة مدطاث الخلط لاسفلخيت والخسساه .7

 السخالمها مً املوزدًً. .8
ً
 فدص واخخباز املواد الخاصت باملضسوعاث جمهيدا

 اخخباز ضبط الجودة للمواد الهىدسيت واعخمادها. .9

 إعداد الدزاساث الالشمت  لعمل الخصميماث للسسوماث الهىدسيت )املعمازيت وإلاوضائيت(. .14

 الهىدسيت املخخلفت.إجساء الخجازب املعمليت لضبط وجوليد الجودة للمضسوعاث  .11

 إجساء الدزاساث لاوليت للمضسوعاث الهىدسيت والدزاساث الفىيت والخهاليف إلاقخصادًت. .12

  :ٌبًانات املكتب كما يل 
 

 .اخلرباء لالصتشارات اهلندصية والتدريبمكتب اصه مكتب اخلربة: 

 .د. ماجد بن عبد الزمحن الشارع رئيط املكتب:

  majedzara@ju.edu.sa   لكرتوني:إبزيد                   4553398444  جوال:           4146544911هاتف: 

 أعضاء مكتب انخبرة 

 االسم م
 انتخصص

 انرتبت انىظيفيت
 دقيق عام

 أظخاذ يعاعد ُْدظت جَوحقَُت ُْدظت يدََت يحًود ظًَس انقاضٌ 1

 أظخاذ يعاعد طسق ويسوز ُْدظت يدََت عبدانحهَى يعوض عصاو 2

 أظخاذ يعاعد اَشاءاث ُْدظت يدََت يدانحاج اندٍٍ 3

 أظخاذ يعاعد زً وَْدزونَكا ُْدظت يدََت عهٌ عاطف ٍوظف 4
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 "مكتب خرباء للتطىير واالستشارات" منخب الخبرة 

 

 جماالت عمل مكتب اخلربة: 

 .والتطىعيجلدًم الخدماث الاستشاريت في البرامج التربىيت لللطاع الحكىمي والخاص  .1

 .جصميم وجنفيذ البرامج التدريبيت في املجاالث التعليميت والتربىيت والاداريت .2

 .بناء وجصميم الخطط للجهاث التربىيت والتعليميت والتطىعيت .3

 .جصميم وجنفيذ البرامج التطىيزيت في املجال التعليمي والتربىي والتطىعي .4

 .والتربىيت لللطاع الحكىمي والخاص والتطىعيجلدًم الخدماث الاستشاريت العلميت والتعليميت  .5

 :ٌبًانات املكتب كما يل 

 رئيط املكتب: د. مشعل بن حمند العنشي

 4146546888هاتف: 

 4543385114جوال: 

 mmhanazi@ju.edu.sa   :   بزيد الكرتوني

 أعضاء مكتب الخبرة

 االسم م
 انتخصص

 انرتبت انىظيفيت
 دقيق عام

 اظخاذ يعاعد زشاد انُفعٌ انخسبوًاإل زشاد انُفعٌ انخسبوًاإل انعُصً بُج َصال د. يسٍى  1
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 "الىقاية لالستشارات والتدريبمكتب " منخب الخبرة 

 

 جماالت عمل مكتب اخلربة: 

 .جلدًم الاستشاراث والتدريب في مجاالث الىكاًت والحماًت من الاشعاع .1

 .مجال الحماًت والىكاًت من ؤلاشعاعجصميم وجنفيذ الحلائب التدريبيت في  .2

 .جلدًم دوراث جدريبيت وعمل اللياساث العلميت في مجال الحماًت والىكاًت من ؤلاشعاع .3

 .جلدًم خدماث ألابحاث العلميت في مجاالث الطب النىوي والحماًت والىكاًت من ؤلاشعاع .4

وجصميم الدروع  فى النلل والتخزين   جلدًم الاستشاراث والتدريب في مجاالث التعامل آلامن مع اإلاصادر اإلاشعت .5

 من ؤلاشعاع الىاكيه   والحاوياث

 :ٌبًانات املكتب كما يل 

     رئيط املكتب: د. سياد بن عوض الزويلي

 4146542597هاتف: 

 0531493480 :جوال

 zalrowaili@ju.edu.sa:   بزيد الكرتوني

 أعضاء مكتب انخبرة

 االسم م
 انتخصص

 انرتبت انىظيفيت
 دقيق عام

 أظخاذ انُووٍّ  انفَصٍاء انفَصٍاء دمحم أيٍَ يحًود ٍوظف 1

 أظخاذ يشازك انُووٍّ  انفَصٍاء انفَصٍاء أحًد دمحم أحًد يصطفي 2
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 عت للدراساث العليا والبحج العلميوكالت اجلام 
 معهد البحىث والدراساث االستشاريت والتدريب

Jouf University 
Vice Rectorate for Graduate studies and Scientific Research 

Institute of Research, Consulting Studies and Training 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 اململكت العربيت السعىديت

   

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Education وزارة التعليم
 جامعت اجلىف
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 " املًاه معاجلة التلىث البًئٌ وتنقًةمكتب " منخب الخبرة 

  

 جماالت عمل مكتب اخلربة: 

 .جلدًم الاستشاراث فيما ًخص معالجت جلىث البيئت واإلاياه للشزكاث الصناعيت في املجال العام والخاص .1

 .جلدًم دراساث كاملت لتلييم ألاثز البيئي .2

 .جلييم املخاطز وألاطزار البيئيت في أماكن العمل املختلفت .3

 .جحليل جىدة اإلاياه اإلانتجت ومزاكبت جىدة مياه الشبكت وجلييمها  .4

جطىيز طزق حدًثت لتلدًز اإلاعادن وألاًىهاث الهامت الي جاهب جطىيز أغشيت لتحليت و التخلص من اإلالىثاث  .5

 .اإلاىجىدة في اإلاياه اإلانتجت ومياه الصزف 

 :ٌبًانات املكتب كما يل 

                     حوتان الضوينيد. إبزاهيه بن  رئيط املكتب : 

 4146542597هاتف: 

 4544944183جوال: 

 ehalshaimi@ju.edu.sa:   بزيد الكرتوني

 أعضاء مكتب انخبرة

 االسم م
 انتخصص

 انرتبت انىظيفيت
 دقيق عام

 اظخاذ دكخوز كًََاء انًواد كًََاء فَصٍائَت أ.د/حعٍ دمحم احًد 1

 اظخاذ يشازك كًََاء انًواد كًََاء عضوٍت د. دمحم زضا بسبس 2

 اظخاذ يعاعد كًََاء انًواد كًََاء ححهَهَت د.حاشو دمحم عهٌ 3

 اظخاذ يعاعد كًََاء انًواد كًََاء فَصٍائَت د. دمحم عبد انعًَع 4
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 " االستشارات البًئًةمكتب " منخب الخبرة 

 

  جماالت عمل مكتب اخلربة: 

  .وألابحاث والخدماث الاستشاريت في مجاالث البيئت الزراعيت و الزراعت العظىيتالدراساث  .1

الدراساث وألابحاث والخدماث الاستشاريت في مجاالث اإلالاومت البيىلىجيت لآلفاث الحشزيت والاستخدام آلامن  .2

 .للمبيداث

 .الدراساث وألابحاث والخدماث الاستشاريت في مجال استخداماث التلنيت الحيىيت .3

ت و املحمياث الطبيعيت .4  ..الدراساث وألابحاث والخدماث الاستشاريت في مجال املحافظت علي البيئت البًر

 .الدراساث وألابحاث والخدماث الاستشاريت في مجال معالجت أمزاض النباث .5

 :ٌبًانات املكتب كما يل 

                    د.هيفاء عبد العشيش صاكت اهلذلول  رئيط املكتب : 

 4146542597هاتف: 

 4543436753جوال: 

 haifasakit@ju.edu.sa :   بزيد الكرتوني

 أعضاء مكتب انخبرة

 االسم م

  انتخصص

 دقيق عام انرتبت انىظيفيت

 اظخاذ يشازك انحشساث انحَواٌ فاطًت حعٍَ جالل 1

 أظخاذ و انوزاثت انجصئَت انحشساث انحَواٌ عالء اندٍٍ ظَوفٌ 2
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 " املشتقبل لإلستشارات التقنًة والتدريبمكتب " منخب الخبرة 

 

 جماالت عمل مكتب اخلربة: 

الاستشاراث والتدريب في مجال الاجصاالث وجلنيت اإلاعلىماث و جحليل وجصميم البرامج والتطبيلاث للهىاجف  .1

  .الذكيت

 .في مجال الحكىمت ؤلالكتروهيت الاستشاراث والتدريب .2

 .جحليل وجطىيز ألاهظمت وهندست إجزاءاث العمل للخدماث ؤلالكتروهيت .3

 .أبحاث ججزبت اإلاستخدم وجطىيز الىاجهاث والتفاعل بين اإلاستخدم والخدماث و اإلاىاكع ؤلالكتروهيت .4

 .التحىل الزكميجصميم وجلدًم الحلائب التدريبيت في مجال الاجصاالث وجلنيت اإلاعلىماث و  .5

 

 :ٌبًانات املكتب كما يل 

       د. ماجد بن أمحد الفياض  رئيط املكتب :

 4146542597هاتف: 

 4555394522جوال: 

 mafayad@ju.edu.sa:  بزيد الكرتوني
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 خدمات المعهد األخرى
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 يمكن انتىاصم مع

 معهذ انبحىث وانذراساث االستشاريت وانتذريب 

Institute of Research, Consulting Studies and Training  (IRCST) 

 صفحت منسىبي انمعهذاو من خالل  -من خالل أرقام انتىاصم انتانيت

 3952456410هاتف/

 3952456410فاكس/

Twitter/ @ircst_ju 

 ircst@ju.edu.sa       انبريذ االنكتروني 
 

 


