االسن :الذكتور /حسام به عبذالمحسه العىقري.
شخصً
ة
بٍاواث
•يكبٌ ٔربسٚخ انًٛالد :انشٚبضْ1386/7/29 ،ـ انًٕافق 1966/11/13و.
•انؼًم انحبن :ٙسئٛظ دٕٚاٌ انًشاقجخ انؼبيخ.
•انؼُٕاٌ انجشٚذ٘ :ص .ة 7185 .انشٚبض  11128انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.
•ْبرـف00-966-11- 4056171 :
•فبكظ 00-966-11- 4033056
•انجشٚذ االنكزشَٔh.alangari@gab.gov.sa ٙ
•يٕقغ http://halangari.kau.edu.sa
األكادٌمً
ة
المؤهالث
ْ • 1420-1421ـ ،جبيؼخ إٚغكظ ثجشٚطبَٛب ،دكزٕساِ ف ٙانًحبعجخ ٔاإلداسح انًبنٛخ يغ إجبصح انشعبنخ
دٌٔ طهت إجشاء أ٘ رؼذٚالد.
ْ• 1415-1416ـ ،جبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ،يبجغزٛش يحبعجخ (يشاجؼخ) ثزتذٚش جٛذ جذاًا.
ْ• 1408-1409ـ ،جبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ،ثكبنٕسٕٚط يحبعجخ ثزتذٚش ايزٛبص.
الخبرة األكادٌمٍت
ْ• 1429-1437ـ ،قغى انًحبعجخ ثجبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ،أعزبر.
ْ• 1425- 1429ـ ،قغى انًحبعجخ ثجبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ،أعزبر يشبسك.
ْ• 1420-1425ـ ،قغى انًحبعجخ ثجبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ،أعزبر يغبػذ.
ْ• 1412-1419ـ ،قغى انًحبعجخ ثجبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ،يؼٛذ.
اإلداري
ة
الخبرة
 ،ِ• 1437دٕٚاٌ انًشاقجخ انؼبيخ ،سئٛظ انذٕٚاٌ.
 ،ِ• 1434-1437يجهظ انشٕسٖ ،ػضٕ .
 ،ِ• 1436-1437سئٛظ انهجُخ انًبنٛخ ثًجهظ انشٕسٖ.
َ ،ِ• 1434-1436بئت سئٛظ انهجُخ انًبنٛخ ثًجهظ انشٕسٖ.
ْ• 1434-1433ــ ،كهٛخ انحتٕق ثجبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ،ػًٛذ يكهف .
ْ• 1434-1430ـ ،كهٛخ االقزصبد ٔاإلداسح ثجبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ،ػًٛذ .
ْ• 1426- 1430ـ ،كهٛخ االقزصبد ٔاإلداسح ثجبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚضٔ ،كٛم انذساعبد انؼهٛب ٔانجحش
انؼهً. ٙ
ْ • 6/5-10/6/1428ـ ،كهٛخ االقزصبد ٔاإلداسح ثجبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ،سئٛظ قغى األَظًخ انًكهف.
ْ• 6/1-12/3/1426ـ ،اَزخبثبد انًجبنظ انجهذٚخ ثجذح ،سئٛظ يشكض اَزخبثبد سقى .472
عضوٌت المجالس واللجان
 ،ِ• 1437سئٛظ ْٛئخ رحشٚش يجهخ جبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض :االقزصبد ٔاإلداسح ،جبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض.
ْ • 1433-1434ـ ،يًثم جبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض ف ٙيجًٕػبد ػًم إػذاد االعزشارٛجٛخ انٕطُٛخ نهزحٕل
إنٗ يجزًغ انًؼشفخٔ ،صاسح االقزصبد ٔانزخطٛظ.
ْ • 1432-1434ـ  ،ػضٕ انًجهظ االعزشبس٘ نهجٕدح ثذٔسٚبد أيٍ ثًحبفظخ جذح ،اإلداسح انؼبيخ نذٔسٚبد
األيٍ ،األيٍ انؼبؤ ،صاسح انذاخهٛخ.
ْ • 1430-1434ـ ،ػضٕ نجُخ يؼبٛٚش انًشاجؼخ ،انٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهًحبعج ٍٛانتبََٕٔ ،ٍٛٛصاسح انزجبسح.
ْ • 1429-1437ـَ ،بئت سئٛظ نجُخ االػزشاض انضكٕٚخ ٔانضشٚجٛخ االثزذائٛخ األٔنٗ ثًحبفظخ جذحٔ ،صاسح
انًبنٛخ.
ْ• 1429-1434ـ ،ػضٕ يجهظ إداسح ،انًجًغ انؼشث ٙنهًحبعج ٍٛانتبََٕ ،ٍٛٛجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ.
ْ • 1425-1437ـ ،ػضٕ ْٛئخ انزحشٚش ،يجهخ انجحٕس انًحبعجٛخ ،انجًؼٛخ انغؼٕدٚخ نهًحبعجخ ،جبيؼخ

انًهك عؼٕد.
ْ • 1429-1425ـ ،ػضٕ نجُخ االػزشاض انضكٕٚخ ٔانضشٚجٛخ االثزذائٛخ انثبَٛخ ثًحبفظخ جذحٔ ،صاسح انًبنٛخ.
ْ • 1424-1434ـ ،ػضٕ نجُخ جٕدح األداء انًُْٓٛ ،ٙئخ انًحبعجخ ٔانًشاجؼخ نذٔل يجهظ انزؼبٌٔ نذٔل
انخهٛج انؼشثٛخ ،يجهظ انزؼبٌٔ نذٔل انخهٛج انؼشثٛخ.
ْ • 1430-1422ـ ،ػضٕ نجُخ جٕدح األداء انًُٓ ،ٙانٓٛئخ انغؼٕدٚخ نهًحبعج ٍٛانتبََٕٔ ،ٍٛٛصاسح انزجبسح.
ْ• 1434-1412ـ ،سئبعخ ٔػضٕٚخ يب ٚضٚذ ػٍ خًغ ٍٛيجهظ ٔنجُخ ػهٗ يغزٕٚبد قغى انًحبعجخ
ٔكهٛخ االقزصبد ٔاإلداسح ٔجبيؼخ انًهك ػجذانؼضٚض.
العلمً
ة
التحكٍن واإلشراف على البحوث والرسائل
•االششاف ػهٗ يب ٚضٚذ ػٍ ػشش ٍٚسعبنخ ػهًٛخ.
•انًشبسكخ ثشئبعخ ٔػضٕٚخ نجبٌ يُبقشخ يب ٚضٚذ ػٍ أسثؼ ٍٛسعبنخ ػهًٛخ.
•رحكٛى ػذد كجٛش يٍ انجحٕس ألغشاض انُشش ٔانزشقٛخ.
الكتب والبحوث والمؤاتمراث
•رأنٛف أسثؼخ كزت ف ٙيجبل انًحبعجخ ٔانًشاجؼخ.
• َشش يب ٚضٚذ ػٍ خًغ ٍٛثحش ف ٙيجالد ػهًٛخ يحكًخ ف ٙيجبالد انًحبعجخ ٔانًشاجؼخ ٔاالداسح
انًبنٛخ.
•انًشبسكخ ثًب ٚضٚذ ػٍ ػشش ٍٚثحش ف ٙيؤرًشاد َٔذٔاد يحهٛخ ٔإقهًٛٛخ ٔدٔنٛخ ف ٙيجبالد
انًحبعجخ ٔانًشاجؼخ ٔاالداسح انًبنٛخ.
•سئبعخ انًؤرًش انؼهً ٙاألٔل نكهٛخ االقزصبد ٔاإلداسح حٕل "االقزصبد انٕطُ :ٙانزحذٚبد ٔانطًٕحبد"
نؼبو ٔ ،ِ1433سئبعخ ػذد يٍ انُذٔاد انز ٙأقًٛذ ف ٙجبيؼخ انًهك عثذانؼضٚض ضًٍ فؼبنٛبد انًٓشجبٌ
انٕطُ ٙنهزشاس ٔانثتبفخ ف ٙػذد يٍ دٔسارّٔ ،كزنك سئبعخ انهجبٌ انؼهًٛخ نؼذد يٍ انًُزذٚبد ٔانهتبءاد
انؼهًٛخ ف ٙداخم انجبيؼخ ٔخبسجٓب ،ثًب فٓٛب يُزذٖ جذح االقزصبد٘ ٔيُزذٖ جذح انزجبس٘ .

