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اجلمعة ٧ أكتوبر ٢٠٢٢ محليات

اليعقوب يدعو قياديي «التربية» إلى تقدمي إقرار الذمة املالية
عبدالعزيز الفضلي

التربية د.علي  دعا وكيــل وزارة 
اليعقوب جميع قياديــي الوزارة الى 
تقدمي إقرار الذمة املالية جتنبا للمساءلة 
القانونية. جاء ذلك في تعميم أصدره 
املختلفة  الوزارة  لقطاعات  د.اليعقوب 
التعليمية، وتلقت «األنباء»  ومناطقها 

نسخة منه، وجاء فيه: 

الوزارة من  نهيب بجميع موظفي 
الوظائف القيادية ومن هم مبســتوى 
مدير إدارة وأعلى الى ضرورة تقدمي 
إقرار الذمة املالية في النماذج املخصصة 
لذلك على موقع الهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد، مضيفا أنه خلطوات التقدمي 
واحلصول على منــوذج إقرار الذمة 
املالية ميكن الدخول على موقع الهيئة 

.(www.kancor.gov.kw) اإللكتروني

وتضمن التعميم أيضا ضرورة قيام 
املشمولني بالتوقيع على منوذج رقم (١) 
إقرار وتعهد بتقدمي إقرار الذمة املالية 
األول وحتديثه اخلاص بتولي الصفة 
عند التعيني وعند الترقية أو الندب أو 

من زالت عنهم الصفة،
آملني من جميع املشمولني في تقدمي 
إقــرار الذمة املالية جتنبا للمســاءلة 

القانونية.

«التقدم العلمي» تعلن أسماء الفائزين بجائزة الكويت ٢٠٢١
الكويت  أعلنت مؤسســة 
للتقدم العلمي أسماء الفائزين 
بجائزة (الكويت لعام ٢٠٢١) 
التي متنحها املؤسسة سنويا 
للعلمــاء العــرب املتميزيــن 
ممــن حققوا إجنــازات بارزة 
فــي  اصيلــة  ومســاهمات 

مسيرتهم البحثية.
وقال املدير العام للمؤسسة 
د.خالــد الفاضــل فــي بيــان 
صحافــي أمــس اخلميس إن 
إعالن أسماء الفائزين بجائزة 
الكويــت جاء بعــد اعتمادها 
من مجلــس إدارة املؤسســة 
وتوصيات مجلس اجلوائز في 
املؤسسة وكذلك جلان حتكيم 

اجلائزة.
وأعرب الفاضل عن متنياته 
للفائزيــن بتحقيق املزيد من 
النجاح البحثي الذي يعكس 
الصــورة املشــرفة للباحثني 
املتميــز  العــرب وعطاءهــم 
ودورهــم في إثــراء العلم في 
مختلف مجاالته. وأفاد البيان 
بأن قيمة اجلائزة تبلغ ٤٠ ألف 
دينــار كويتي (نحو ١٣٢ ألف 
دوالر أميركي) لكل مجال من 

مجاالتها األربعة.
وأضاف أن جائزة العلوم 
األساسية مبجال علوم الفيزياء 
في تخصص (فيزياء احلالة 
املكثفــة) منحت مناصفة بني 
العالــم الســعودي د. عثمان 
بكــر والعالم املصري د. عمر 
اللذين يعمالن  عبدالصبــور 
معا بقســم العلوم والهندسة 
الفيزيائيــة في جامعة (امللك 
عبــداهللا للعلــوم والتقنيــة 
العربية السعودية)  باململكة 

تطوير أدوية جديدة وفعالة 
لعالج ارتفاع الكوليسترول.

وبني أنه في مجال العلوم 
االقتصادية واالجتماعية عن 
موضــوع (العلوم التربوية) 
فاز باجلائزة العالم اللبناني 
د. فؤاد عبداخلالق الذي يشغل 
منصب عميد كلية التعليم في 
جامعة نورث كارولينا (تشابل 
هــل) فــي الواليــات املتحدة 

األميركية.
وأشار إلى أن أبحاثه تركزت 
في العديد من املواضيع التي 
تخــص مجال تعليــم العلوم 
وتعلمها مع التركيز على أهمية 
ادخال منهج STEM (العلوم-
ســة  لهند ا - جيا لو لتكنو ا
الفصول  -الرياضيات) فــي 
الدراسية لصقل مهارات الطالب 

وتطوير مهاراتهم.
وأضاف أنه مبجال العلوم 
اإلنســانية والفنون واآلداب 
عن موضوع (علم اللغويات 
تخصص اللسانيات املعجمية 
والنحو العربي) فاز باجلائزة 
العالم اللبناني د.رمزي بعلبكي 

الــذي يشــغل منصب رئيس 
دائرة اللغــة العربية ولغات 
الشــرق األدنــى باجلامعــة 

األمريكية في بيروت.
وأوضح أن أبحاثه تركزت 
في مجال اللسانيات املعجمية 
ولــه العديد من املنشــورات 
البحثيــة والكتــب احملــررة 
الســنوات  والقواميس خالل 

العشرين املاضية.
وتهــدف املؤسســة مــن 
خــالل جوائزها املتنوعة الى 
حتقيــق أهدافهــا املتمثلة في 
حتفيز ودعم القدرات البشرية 
واالســتثمار في تنميتها عبر 
مبادرات تساهم في بناء قاعدة 
صلبة للعلــم والتكنولوجيا 
البيئــة  واالبتــكار وتعزيــز 
الثقافية املمكنة لذلك، ويقوم 
على إدارة اجلائزة مجموعة من 
الكــوادر الكويتية التي تقوم 
الباحثني وتعزيز  بتشــجيع 
العلمــي  العطــاء واإلنتــاج 
املتميز على الصعيدين الوطني 
والعربي، ودفع عملية التنمية 

في أرجاء الوطن العربي.

متنحها املؤسسة سنوياً للعلماء العرب املتميزين أصحاب اإلجنازات البارزة مبسيرتهم البحثية

د. خالد الفاضل

تركزت أبحاثهما على استخدام 
مــادة (البيروفســكايت) في 
تطبيقــات الطاقة الشمســية 
وكذلك مستشعرات اإلشعاعات 

عالية الطاقة.
وأوضــح أنــه فــي مجال 
العلوم التطبيقية عن موضوع 
(العلــوم التطبيقية الطبية) 
فــاز فيهــا مناصفــة كل مــن 
العالم املصري د. نبيل صيدح 
الذي يشــغل حاليــا منصب 
مديــر مختبر الغــدد الصماء 
العصبيــة البيوكيميائية في 
معهد البحوث الســريرية في 
مونتريال كندا والعالم اللبناني 
د.علــي طاهــر الذي يشــغل 
منصب أستاذ بوحدة أمراض 
الدم واألورام في قســم الطب 
الباطني ومديــر معهد نايف 
باسيل في اجلامعة األمريكية 

في بيروت.
وذكــر البيان أن موضوع 
أبحاثهما وجتاربهما العالجية 
قاد الــى آفاق جديــدة لعالج 
الــدم  اضطــراب  مرضــى 
(الثالســيميا) باإلضافــة الى 

أستاذ في اجلامعة األمريكية ينشر بحثًا عن قيود 
استخدام تطبيقات االجتماعات االفتراضية

نشــر األســتاذ الدكتور 
في قسم هندسة الكمبيوتر 
ونظم املعلومات باجلامعة 
AUK األمريكية في الكويت

إيــاد أبــودوش بحثــا فــي 
International Journal مجلة
of Universal Access in
 ،the Information Society
الباحــث أحمــد  مبشــاركة 
اجلاراهللا والباحثة نانسي 
العجارمــة والباحثــة مرمي 
النفيعــي، بعنوان: «ميزات 
التعليــم وقيــود الوصول 
في تطبيقــات االجتماعات 
االفتراضية: هل مت تهميش 
اإلعاقــات  ذوي  األفــراد 

البصرية؟».
وقد تناول ملخص البحث 
إســهام أزمة كوفيد-١٩ في 
زيادة االعتماد على تطبيقات 

الدروس املنعقدة عن بعد.
ويهدف البحث إلى حتديد 
قيــود الوصــول إلــى هذه 
التطبيقات وامليزات املتوافرة 
للتعليم فــي اثنني من أكثر 
التطبيقات استخداما وهما 
زووم ومايكروسوفت تيمز، 
وقد مت تقييم التطبيقات من 
خــالل اخلبراء ومســتخدم 
يعاني من اإلعاقة البصرية 
باستخدام «إرشادات الوصول 
حملتــوى الويــب ٢٫١»، كما 
درس البحث تطبيقات أخرى 
مبيــزات تعليميــة إضافية 
قائمة على إرشــادات إتاحة 
Universal) التعليم للجميع

.(Design for Learning
كما مت وضع مجموعة من 
املقترحات لتطوير تطبيقات 
االجتماعــات االفتراضيــة 

املرئية بحيث تصبح مالئمة 
لألفــراد الذيــن يعانون من 
اإلعاقــات البصريــة، حيث 
إن األفكار املقدمة في البحث 
ميكن تطبيقها لتعزيز جتربة 
التعليم لألفراد املكفوفني أو 
الذين يعانون من مشكالت 

بصرية.
أ.د.إيــاد  وقــد حصــل 
درجــة  علــى  أبــودوش 
الدكتوراه مــن جامعة نيو 
مكسيكو بالواليات املتحدة 
األميركية عام ٢٠٠٩، وانضم 
الى اجلامعــة األمريكية في 
الكويت عام ٢٠١٦، كما شارك 
في برنامج الزمالة بجامعة 
دارمتوث عــام ٢٠١٨، حيث 
ارتكزت أبحاثه على تعزيز 
خوارزميــات األجهزة حلل 
املشكالت احلياتية املعاصرة.

األستاذ الدكتور إياد أبودوش

االجتماعــات االفتراضيــة 
التعلــم،  املســتخدمة فــي 
مبينــا أن هــذه التطبيقات 
التعليميــة  امليــزات  ذات 
من املمكــن أن تفيد األفراد 
الذين يعانون من املشكالت 
البصرية عند املشاركة في 

«الرسالة اإلنسانية» تستعرض سبل تعزيز التنمية البشرية
 واالرتقاء بدور املرأة في العملية الدميوقراطية

أقامت جمعية الرســالة اإلنسانية 
الوطنية، مساء أمس األول في مقرها 
الكائن مبنطقة القادسية، ندوة اجتماعية 
حتت عنوان «انطالقة وطن»، شارك فيها 
أمني سر اجلمعية أحمد القالف، وعضوة 
البورد العربي للتنمية البشرية إلهام 
اللنقاوي، واستشاري التدريب والتنمية 

البشرية حميد أسد القالف.
وخالل الندوة، أكد أمني سر جمعية 
الرســالة اإلنســانية الوطنيــة أحمد 
القالف، أن الندوة ارتكزت على ٣ محاور 
رئيســية (التنمية البشرية، املواقف 
النبيلة للمرأة في املجتمع، وتوجهات 
وطنية في انطالقة وطن)، مشيرا إلى 
ان مجلس إدارة اجلمعية برئاسة عماد 
بوخمسني يسعى إلى حتقيق األهداف 
التي تصب في صالح الوطن واملواطن 
عن طريــق إقامة البرامج واألنشــطة 
الهادفة املعتمدة مــن اللجان الثقافية 
واالجتماعية واإلعالمية وشؤون املرأة 
باإلضافة إلى جلنة الشباب والرياضة.
وشــدد القالف على االهتمام بدور 
املــرأة فــي تنميــة املجتمــع ودورها 
اإليجابي في الدميوقراطية الكويتية، 
عالوة علــى تنفيذ البرامــج الثقافية 
لتنمية اجلوانب األخالقية والسلوكية، 
إلــى جانب تقدمي البرامــج الترفيهية 
والفكريــة وورش العمل لتأهيل أفراد 

املجتمع مبا يخدم البالد والعباد.
مــن جانبها، أكــدت عضوة البورد 
العربي للتنمية البشرية إلهام اللنقاوي، 
أهمية الســعي ملستقبل جديد للوطن 
طاقات إيجابية للمستقبل، مشيرة إلى 
أهمية دور املرأة االيجابي نحو احداث 
التغيير املنشــود والكفيل في حتقيق 
النقلة النوعية ملستقبل الوطن وتعزيز 

احلياة الكرمية ألهل الكويت.

وذكــرت أن دور املــرأة الكويتيــة 
محوري وفعال جدا في املجتمع الكويتي 
قدميا وحديثا ومازال حضورها الفتا 
جدا وطاغيا في مختلف املجاالت العملية 

إلى جانب حياتها االسرية.
وأضافت: «كما يقال إن املرأة نصف 
املجتمع للدور واملهام التي تقوم فيها 
كونها متلك الطاقات اإليجابية وكذلك 
املوارد الشــخصية من حيث متكينها 
في التعليم والفكر والثقافة واالجتاه، 
غير أنه كيف من املمكن توظيف كلمة 
«املرأة نصف املجتمع» حتى ال نخسر 
هــذه الطاقــات اإليجابيــة، وبالتالــي 
نكون خســرنا نصــف الطاقات لبناء 
املجتمع، ما يتوجب مســاندة النساء 
حتــى يتمكن مــن توظيــف طاقاتهن 
اإليجابية وترجمتها على ارض الواقع 
دون أن تتعــرض للتجميد، من خالل 
التحفيز والتشــجيع والدعم الســيما 
أنها املســاعد األول للرجل في احلياة 

األسرية واالجتماعية والعملية.

بدورها، قال استشــاري التدريب 
والتنمية البشرية حميد اسد القالف: 
انه «بعد اخلطاب السامي قبل العرس 
الدميوقراطــي، القــوى العاملــة في 
الســاحة الوطنيــة أخرجــت من هذا 
اخلطاب توجهات مستقبلية، وجمعية 
الرسالة كانت بينها وبادرت في اقتناص 
التوجــه اجلديد، حيث اجتمعت عبر 
جلانهــا واتفقت علــى تنظيم ملتقى 
مع اجلمهور وإطالق شعار «انطالقة 
وطن» منبثقا عن جلان اجلمعية بعد 

االتفاق باإلجماع.
وأوضــح القــالف أن توجــه إدارة 
مجلس جمعية الرســالة ينســجم مع 
اخلطاب الســامي في إطالق مشــاريع 
حتت العنوان سالف الذكر، فكل مهتم 
مبسيرة التنمية املجتمعية والوطنية 
القادمة سيأخذ ما يهمه من هذا اخلطاب 
من هذا التوجــه بحيث يبادر معا مع 
كل التجمعات والتوجهات نحو رسم 

مستقبل واعد.

خالل ندوة «انطالقة وطن» التي أقامتها في مقرها بالقادسية وتناولت ٣ محاور

أحمد القالف وإلهام اللنقاوي وحميد القالف خالل الندوة

«لوكل فليفر» تطلق «الصندوق األصفر» للحّد من االزدحام

أعلنت شــركة «لوكل فليفر للدعاية 
واالعــالن» عــن إطالقها حملــة وطنية 
لنشــر ثقافــة «الصنــدوق األصفر» في 
الكويت، وهو منطقة التقاطع املشتركة 
عنــد اإلشــارات الضوئية حيث يســهم 
في انســيابية حركة الســير في جميع 
االجتاهات ويؤدي الدخول فيه في حال 
االزدحام املروري إلى عرقلة حركة السير 
التي تؤدي إلى احلــوادث وهي مخالفة 
يعاقب عليها قانون املرور الكويتي مادة 
٣٤ ويسري ذلك على جميع التقاطعات.

و أكد مدير عام اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعــالم األمني بوزارة الداخلية اللواء 
توحيد عبداهللا الكندري حرص املؤسسة 
األمنية علــى تقدمي كل أوجــه التعاون 
مع املبادرات التي تهدف إلى املســاهمة 
في القضــاء على االختناقــات املرورية 
وتعزيز انسيابية حركة السير في جميع 

مناطق البالد.
وأشــاد الكنــدري مببــادرة شــركة 
«لــوكل فليفر» التي تعمــل على إطالق 
حملة لنشــر ثقافة كيفيــة التعامل مع 
«الصندوق األصفر»، هذا املســمى الذي 
يطلق علــى منطقة التقاطع املشــتركة 

عند اإلشارات الضوئية، حيث يسهم في 
انسيابية حركة السير.

من جانبه، قال الوكيل املساعد لقطاع 
هندســة الصيانــة في وزارة األشــغال 
العامــة عبدالعزيز الصبــاح أن الوزارة 
تبذل قصارى جهدها للحد من االزدحام 
املروري مــن خالل تقدمي يد املســاعدة 
والعــون إلــى اإلدارة العامة للمرور في 
وزارة الداخلية، مؤكدا أن املشاكل املرورية 
في الكويت حتتاج الى تكاتف اجلميع.

هذا وقــدم تطبيق «دبــدوب» دعمه 
لرعايــة حملــة «لــوكل فليفر» لنشــر 
ثقافــة «الصندوق األصفر» وذلك ضمن 
أهدافــه الرامية للمشــاركة االجتماعية 
وحتديدا في البرامج التوعوية الهادفة، 
معتبرا أن احلملة وســيلة من وســائل 
رفع مستوى املســؤولية لدى اجلميع، 
مؤكدا أن القضاء على احلوادث املرورية 
لن يأتي إال باستشعار اجلميع لواجبهم 
وعلى رأســهم املسؤولون في القطاعات 
املختلفــة وجهات النفع العــام، كما أنه 
لــن يتحقق إال بتكثيف حمالت التوعية 
املرورية والتي منها حملة «لوكل فليفر».

إلى ذلك، أشاد مدير التسويق والعالقات 

العامة في شركة وفرة لالستثمار الدولي 
عبداللطيــف شــاكر العثمــان باحلملة 
الوطنية لشــركة لوكل فليفــر للدعاية 
واإلعالن لنشر ثقافة «الصندوق األصفر»، 
مبينا ان «الصندوق األصفر» يهدف إلى 
تسيير«تسهيل» احلركة املرورية وليس 
عرقلتها، رغم أحقية قائد الســيارة في 
السير لوجود اإلشــارة اخلضراء، لكن 
عند حدوث ارتباك أو عرقلة عند اإلشارة 
اخلضراء يجب عليه رغم األولوية له في 
احلركة أن يقف عند اإلشــارة وال يدخل 

في الصندوق األصفر.
إلى ذلك، قال مدير شــريك في شركة 
«لــوكل فليفر للدعايــة واإلعالن» خالد 
الســاير أن حملة «الصنــدوق األصفر» 
تســتهدف ضمان عدم تأثيــر االزدحام 
عند التقاطعــات وعدم وقوع اختناقات 
مرورية خاصة في أوقات الذروة وبالتالي 
املساهمة في انسيابية احلركة املرورية 
واحلد مــن آثار إغالق الطرق الناجت من 
االزدحام، مشيرا إلى أن احلملة تستهدف 
إلزام الســائقني بعدم دخول التقاطعات 
برغم أولوية العبور في حال كانت اإلشارة 

أخضر.

مقدم عثمان غريب يتوسط فريق حملة «الصندوق األصفر»

مجلس جامعة الكويت: دراسة إنشاء فرع للجامعة 
في مدينة امللك عبداهللا االقتصادية بالسعودية

آالء خليفة

ترأس مدير جامعة الكويت د.يوسف 
الرومــي اجتماع مجلــس اجلامعة رقم 
(٢٠٢٢/٥) أمــس اخلميــس والذي عقد 
في قاعــة اجتماعات مجلــس اجلامعة 
باخلالديــة، بحضــور أعضــاء مجلس 
اجلامعة. وفي تصريح له عقب االجتماع 
ذكــر أمني عام جامعــة الكويت باإلنابة 
واملتحدث الرسمي باسم اجلامعة د.محمد 
زينل بأن مجلس اجلامعة قد ناقش في 
اجتماعــه البنود املدرجــة على جدول 
أعماله، حيث صدق املجلس على محضر 
االجتماع رقم (٢٠٢٢/٤) الذي عقد بتاريخ 
٢٠٢٢/٧/٤، كما اطلع على تقرير متابعة 
قــرارات مجلس اجلامعــة في اجتماعه 

رقم (٢٠٢٢/٤).
وأفاد د.زينل بــأن مجلس اجلامعة 
صدق على قرار جتديد انتداب كل من:

د.فهد وليد املضف ملحقا ثقافيا في لندن 
باململكة املتحدة.

د.عادل حســني مال اهللا رئيس املكتب 
الثقافي بسفارتنا في واشنطن بالواليات 

املتحدة األميركية.
د.يعقوب ثامر الشمري رئيسا للمكتب 
الثقافي في باريس في جمهورية فرنسا.

وصدق مجلس اجلامعة على اقتراح 
مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ووافق املجلس على 
احلســاب اخلتامي ملصروفات ميزانية 
جامعة الكويت للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وذكر د.زينل أن املجلس قد وافق من 
حيث املبدأ على تقرير اللجنة املشكلة 
لدراسة ووضع قواعد قبول الطلبة ذوي 
اإلعاقة بجامعة الكويت املقدم من مكتب 
نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية، 
وذكــر أن مجلس اجلامعــة أقر تكليف 
كل من قطاع الشــؤون العلمية وقطاع 
التخطيط بدراســة املقتــرح املقدم من 
وزارة التعليم العالي في شأن استقطاب 
مدينة امللك عبداهللا االقتصادية باململكة 
العربية السعودية الشقيقة للجامعات 
املتميزة بالكويت، واقتراح إبداء الرغبة 
في إنشاء فرع جلامعة الكويت في مدينة 

امللك عبداهللا االقتصادية.
وأضاف أن املجلس أقر تكليف اجلهات 
ومراكــز العمل املعنية بتشــكيل فريق 
عمل لكل عنصر من العناصر الرئيسية 
ملبادرة (التوســع في االنتــاج البحثي 
لتعزيز املشــاركات البحثيــة جلامعة 
الكويت ضمن قواعد بيانات املؤسسات 
البحثية العاملية) وإدخال التعديل عليه.

وأشار إلى أن املجلس قد وافق على 
املنهجيات التي انتهى إليها فريق عمل 
مبــادرة (املنهجيــة املتكاملــة بتجهيز 

د.نورة طه العومي - كلية احلقوق 
د.أنــس عبــداهللا محمد أحمــد - كلية 

الشريعة 
د.سندس عادل العبيد - كلية الشريعة 
د.راشد سعد الهاجري - كلية الشريعة 
د.مرمي أحمد الكندري - كلية الشريعة 
د.وســن سعد فالح الرشــيدي - كلية 

الشريعة 
د.مهــا ســعد الفــرج - كليــة العلــوم 

االجتماعية 
د.هدى عباس املؤمن - كلية التربية 

د.ذياب مبارك حامد البريعص - كلية 
اآلداب 

الكليات العملية

أوال إلى درجة أستاذ
د.اديت اكبنيوجن اودو - كلية الطب 

د.مي عبدالصمد املغربي - كلية الطب 
د.حمدي يحياوي -كلية العلوم 

د.ميثم عباس خاجة - كلية الصيدلة 
د.بدر شــفاقة العنــزي - كلية العلوم 

احلياتية 
ثانيا: درجة أستاذ مشارك

د.أحمد أياد السري - كلية الطب
د.صالح خالد الوهيب - كلية الطب
د.جاسم يوسف العباد - كلية الطب

د.علي شــعيب عبداهللا شعيب - كلية 
الطب 

د.ميسون رشود الرشود- كلية الطب 
د.عبداحلميد محمد عبده - كلية العلوم 
د.عبدالعزيز سليمان السنافي - كلية 

العلوم 
د.مبخــوت محمــد الدوســري - كلية 

الهندسة والبترول
د.نورة محمد املشعان - كلية الهندسة 

والبترول
د.هنوف محمد احلميدي - كلية الهندسة 

والبترول 
د.ياسر محمد عبدالرحيم - كلية الهندسة 

والبترول

وافق خالل اجتماعه برئاسة الرومي على احلساب اخلتامي مليزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١

د.يوسف الرومي مترئسا اجتماع مجلس اجلامعة

البيانات واملؤشرات املطلوبة من قطاع 
التخطيط).

وذكر د.زينل أن مجلس اجلامعة قد 
وافق علــى قائمة التخصصات النادرة 
املقترحــة واملكافــآت املالية املخصصة 
لهــا في جامعة الكويت للعام اجلامعي 

.٢٠٢٢/٢٠٢٣
وأشــار إلى أن مجلــس اجلامعة قد 
وافق على اقتراح بعض الكليات ترقية 
(٤٠) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ 
وأســتاذ مشــارك من مختلف الكليات، 
(٢٤) من الكليات اإلنســانية و(١٦) من 
الكليات العملية، وذلك على النحو التالي:

الكليات اإلنسانية

أوال إلى درجة أستاذ
د.تركي بادي الشــمري - كلية العلوم 

اإلدارية
د.علــي راشــد محمد املطيــري - كلية 

العلوم اإلدارية 
د.ثقل سعد العجمي - كلية احلقوق
د.علي سيف النامي - كلية احلقوق

د.خالد عبداهللا أبا الصافي املطيري - 
كلية الشريعة 

د.عبدالرحمن حمــود املطيري - كلية 
الشريعة 

د.جاسمية محمد شمس الدين - كلية 
الشريعة 

د. فيصل مخيط أبو صليب املطيري - 
كلية العلوم االجتماعية 

د.نداء عبدالرزاق اخلميس - كلية التربية 
ثانيا إلى درجة أستاذ مشارك:

د.حسني يوسف اليوسف - كلية العلوم 
اإلدارية 

د.يوســف جاســم عبدالســالم - كلية 
العلوم اإلدارية 

د.بندر ماجد املطيري - كلية احلقوق 
د.محمد إبراهيم الوسمي - كلية احلقوق 
د.مشعل جوهر حياة - كلية احلقوق

د.محمد ناصر التميمي - كلية احلقوق 


