
 لتميز البحثيلالكلية جائزة 

 بمختلف فئاتهم على جودة وغزارة النشر العلميالباحثين بالكلية تحفيز الجائزة إلى دف ته

 ـ(ه9331في شعبان )هـ 9341/9331للعام  ةـــدســة الهنـثي  لكليـز البحـميـوم التــي

 الفائزون

 :أعضاء هيئة التدريس 

.د.  حماااد را ااال عبااادالرحمن  ااان سةااام اليكدةاااة أو جماااار عرماااس  ااان سةااام اليكدةاااة ا يكا ي ياااة د. 

 .د. عتيق الرحمن و د. ةاسب أ ور و د. شفيق أحمد  ن سةم اليكدةة الصكاعية. ال يربائية و

 :أعضاء هيئة التدريس الشباب 

 كدةة ال يربائية.العتيبي  ن سةم الي  ن سةم اليكدةة ا د ية و د.  اجد د. أيمن التويم

 :طالب الدراسات العليا 

و  ،وديااااان أ اااااين ساياااااد و م. باةااااام  ديااااان عبااااادو  ااااان سةااااام اليكدةاااااة الصاااااكاعية   ااااا   د تاااااورا  م. 

 عاااااع العديفاااال  اااان سةاااام اليكدةااااة م. و  ،م. صاااادفي يحداااان حااااداد  اااان سةاااام اليكدةااااة ا يكا ي يااااة

 الصكاعية       اجةتير .

 هندسية:العلوم ال –لة جامعة امللك سعود مج 

 Study of advanced control " بحاههم عماد الدين علس عن. د. و أ عبدالحميد إجبار،. د. أ -

of ethanol production through continuous fermentation  "   جلااة مااس نشاار الاا  

 7102استباااخ لاا ر العااا ين  نةاابة أ باار وحقااق اليكدةااية، العلااوم – ةااعود ا لاا  جا عااة

 . م 7102و 

ا جلاااااة لااااا ر العاااااا ين  لبحاااااو  تح ااااايم نةااااابة أعلاااااى ةااااايد ةاااااليمان لتحقيقااااا   حماااااود. د. أ -

 .م 7102و  7102



 

 هـ(9341)في شعبان  هـ9341-9341للعام  ةـــدســة الهنـثي  لكليـز البحـميـوم التــي

 الفائزون

 :أعضاء هيئة التدريس 

أورتشاااوي و د.  حماااد   ااال أ. د.  جياااد بااان عبااادالرحمن بااان ةاااعد ال صهاااع و م. لالاااد  صااادفي عثماااان 

 ر ضان و أ.د. ابراهيم  حمد الشافعس و د.  صابر عبدا جيد القةكديني.

 في املراكز والكراس ي البحثية ون الباحث: 

وةااااااف عباااااادأ عباااااادالرحمن الةاااااالوم و أ. د.  صاااااا   باااااان علااااااس يأ.د. صااااااال  عباااااادأ الشاااااا يلس و أ.د. 

 .الشمرانل

 

 



 :طالب الدراسات العليا 

حمود ساةم و م. سجاد الرحمن نعمة أ لان و م.  او س  لقماان  حماد و م. يزياد م. فاروق ر ا  

 .بن عبدالعزيز بن عبدأ الشدوخس

 العلوم الهندسية: –لة جامعة امللك سعود مج 

 تدااوير"  بحاههم عان  اهااد  حماد بان وليااد. أ. د و  اراد، شايا . د. و أ لااان، إسباار  حماد. د -

 "ABETاأل ااااديمي االعتمااااد علاااى ل حصاااور  ا د ياااة اليكدةاااةبكاااالوريوخ العلاااوم ماااس  بر اااا  

استباااخ  نةاابة أ باار وحقااق اليكدةااية، العلااوم – ةااعود ا لاا  جا عااة  جلااة مااس نشاار الاا  

 .  م7102و 7102ل ر العا ين 

ا جلاااة لااا ر العاااا ين  لبحاااو  تح ااايم نةااابة أعلاااى حقاااق الااا   الشاااكاق جماااار  حماااد. د. أ -

 .م7102و 7102

 



هـ(9341)في شعبان  هـ1934-7934للعام  ةـــدســة الهنـثي  لكليـز البحـميـوم التــي  

 الفائزون

 الباحثون في املراكز والكراس ي البحثية: 

 أ. د.  حمد إسبار لان و أ.د. عبدالرحمن الحزيمي و أ.د. عبدالعزيز الكغيمش.

 الباحثون املنفردون أو ضمن مجموعات بحثية: 

الةاايد  حمااود علااس و د. عااادر  اا   حمااد عباااخ و د. هشااام فااولس و د. أ.د. أ ااس  فقاهااا و أ.د.  حمااد 

 ياةر  حمد  ور الفضع.

 أعضاء هيئة التدريس الجدد: 

 .د.  حمد ثا ر الرشيد 

 طالب الدراسات العليا: 

 .أ رم  حمد عبدالرسيبم. عمرو راغب و م. وةيم عباخ و م.  لاجة  ؤيد الدين و م. 

 

 



 هـ(9347)في رجب  هـ9347-9346للعام  ةـــدســة الهنـثي  لكليـز البحـميـوم التــي

 الفائزون

 أعضاء هيئة التدريس: 

د.  جياد بان عباادالرحمن ال صهاع، د. يوةاف باان عبادأ الةالوم، د.  ااارق بان حماود ا ةاالم، د. 

 لس.هرانل، د.  حمد  مار عمر حاج  اعبدالرحمن بن  ش ب األحمر ، د. ةعيد  حمد الز 

  التدريس الجددأعضاء هيئة: 

 .د. أحمد بن  حمد الكعيم، د.  حمد العربل علس  ريد

 طالب الدراسات العليا: 

 ر. فيد أحمد،  د أ ور حةين  د أبو  اه :الد تورا  -

 ن.هانل ةيد عبدا كعم عبد ، وةيم أ لان نعمت أ لا: ا اجةتير -

 .عبدحديد أحمد شير، هانل ةيد عبدا كعم :  لصقات ا عرض ا صاحب -

 :األقسام األكاديمية بالكلية 

لعااام  ISI تاام  ااكا شاايادة تقاادير ألفضااع ث ثااة أسةااام بالكليااة  اان حيااال النشاار العلمااي مااس  جاا ت

  سةااااااااام 3  سةااااااااام اليكدةاااااااااة ال يربائياااااااااة،  7  سةااااااااام اليكدةاااااااااة ال يميائياااااااااة،  0م، وهاااااااااس:  7102

  .اليكدةة ا يكا ي ية

 

 

 

 

 

 

 



 هـ(9346)في شعبان  هـ9346-9345للعام  ةـــدســالهنة ـثي  لكليـز البحـميـوم التــي

 

 

 

 هـ(9344)في جمادى األخرة  هـ9344-9342للعام  ةـــدســة الهنـثي  لكليـز البحـميـوم التــي

 الفائزون

 أعضاء هيئة التدريس: 

.د. يوةاف ، د. أةاا ة الادريهم، د. ةاعيد الزهرانال، د.  حمد أسبار لان، د. إيها  عادر الد ف

 الةلوم

 مراكز التميز: 

 د. الةيد أحمد شريف

 طالب الدراسات العليا: 



عاااااارف ، هاااااار  جكياااااد لقماااااان،  اجاااااد عبااااادأ إةاااااماعيع، ساااااجاد الااااارحمن لاااااان، شااااافيد  شااااايير

 عبدأ عبادر

 :األقسام األكاديمية بالكلية 

 سةم اليكدةة الصكاعية، سةم اليكدةة ال يميائية، سةم اليكدةة ا يكا ي ية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


