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مقدمة :
العــام  بدايــة  يف   2030 املســتدامة  التنميــة  أهــداف  املتحــدة  األمــم  أطلقــت 

التنميــة  العــامل مــن حيــث  الخطــة األمميــة لتحســن وضــع  2016م، وعدتهــا مبثابــة 

األهــداف  هــذه  تغطــي  حيــث  عاملنــا«،  »تحويــل  وأســمتها  املختلفــة  مبكوناتهــا 

عــى  والبيئيــة،  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  التنميــة  قضايــا  مــن  ملحــة  مجموعــة 

مســتوى العــامل، وقــد أكــدت الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة ومــن أهمهــا اململكــة 

 العربيــة الســعودية عــى عزمهــا اســتكامل الجهــود لتحقيــق هــذه األهــداف التنمويــة. 

وألهميــة الــدور التــي تتبنــاه الجامعــات يف مجــاالت التنميــة، إنطالقــاً مــن املجتمــع ووصــوالً 

لدوائــر أكــر اتســاعاً، ولضعــف الجهــد املؤســي للجامعــات يف مجــال أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة، أطلقنــا مبــادرة تحــت مســمى » تعزيــز مفاهيــم أهــداف األمــم املتحــدة 

ــات  ــع الجامع ــدف دف ــك به ــع« وذل ــة واملجتم ــة املســتدامة 2030 بــن منســويب الجامع للتنمي

لتــوىل دور أكــرب يف مجــال تحقيــق متطلبــات األهــداف األمميــة، األمــر الــذي يؤمــل منــه أن 

ينعكــس إيجابــاً عــى مشــاركة الجامعــات يف مجــاالت التنميــة املختلفــة.

وقــد مــرت هــذه املبــادرات بعدد مــن املحطــات التأهيليــة واملتمثلــة يف برامــج تدريبية 

واختبــارات مقننــة، وأســفرت هــذه املبــادرة عــن تخريــج عــدد مــن الخــرباء يف مجــال 

ــن يشــكلون اآلن  ــة املســتدامة، وهــم الخــرباء الذي ــم املتحــدة للتنمي ــات أهــداف األم تطبيق

فريــق جامعــة املجمعــة يف مجــال تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030، 

حيــث نشــر فيــام يــي إىل الســر الذاتيــة لهــذا الفريــق.

فريق املبادرة         
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كلمة رئيس الجامعة :
تعمــل الجامعــة عــى تحقيــق وظائفهــا الرئيســة واملتمثلة يف 

التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع، وذلــك من خــالل تنفيذ 

العديــد مــن الربامــج املرتبطــة بهــذه الوظائــف بهــدف اإلســهام يف 

تحقيــق متطلبــات التنميــة، ومــن أهــم هــذه املتطلبــات مــا يتعلــق بالتنميــة املســتدامة، والتــي 

تعــد أحــد املجــاالت التــي تســعى الجامعــة جاهــدة لتحقيقهــا.

ــها  ــذ تأسيس ــتدامة من ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــة لتحقي ــود الجامع ــت جه ــد تكرس وق

وتأصــل ذلــك بانطــالق رؤيــة اململكــة 2030 ، حيــث ســعت الجامعــة للتفاعــل معها عــى إعتبار 

أن هــذه الرؤيــة هــي الخطــة الوطنيــة األبــرز ذات املعــامل الواضحــة والتــي أكــدت عــى أن 

تكــون برامجهــا ممكنــة ألهــداف التنميــة املســتدامة بإعتبارهــا خطــة العــامل للتنميــة.

إن الجامعــة وهــي تدشــن الكتيــب التعريفــي )لفريــق جامعــة املجمعــة يف مجــال 

تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030(، لتشــكر اللــه أوالً عــى مــا أنعــم 

ويــر مــن إنجــاز هــذه املبــادرة، ثــم الشــكر لقيادتنــا الرشــيدة، وعــى رأســها خــادم الحرمــن 

الرشيفــن وويل عهــده األمــن عــى مــا توليــه مــن جهــود قيمــة يف دعــم ممكنــات التنميــة 

يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

             رئيس الجامعة

د. خالد بن سعد املقرن        
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كلمة وكيل الجامعة :
ــة  ــة الرئيس ــام الوظيفي ــد امله ــتدامة أح ــة املس ــد التنمي تع

ــة  ــة الجامع ــار خط ــة يف إط ــل الوكال ــث تعم ــة حي ــة الجامع لوكال

بالتنميــة  املرتبطــة  األهــداف  تحقيــق  عــى  االســرتاتيجية 

ــى  ــة ع ــؤرشات الدال ــتكامل امل ــة اس ــالل متابع ــن خ ــتدامة، م املس

تقــدم الجامعــة يف مجــال أهــداف التنميــة بشــكل دوري. 

وإنطالقــاً مــن ذلــك يــأيت مــرشوع الوكالــة ممثلــة يف مرصــد املســؤولية االجتامعيــة، 

ــن  ــتدامة 2030 ب ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم ــم أه ــز مفاهي ــادرة »تعزي ــذ مب بتنفي

منســويب الجامعــة واملجتمــع » لتكــون أحــد املــؤرشات البــارزة والدالــة عــى تفاعــل الجامعــة 

وانفتاحهــا عــى كل ممكنــات أهــداف التنميــة املســتدامة عــى املســتوى املحــي والــدويل. 

لقــد لقيــت هــذه املبــادرة - بحمــد اللــه - إعجابــاً مــن الجهــات املهتمــة بهــذا الجانــب 

ومنهــا عــى ســبيل املثــال توصيــة لجنــة رؤســاء ومــدراء الجامعــات ومؤسســات التعليــم العايل 

بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ومكتــب األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، وبرنامــج 

األثــر األكادميــي لألمــم املتحــدة )UNAI(، واملؤسســات التنمويــة عــى املســتوى املحــي 

واإلقليمــي، وإن مــا ندشــنه يف هــذا الدليــل مــن التعريــف بهــذه الكوكبــة مــن املختصــن يف 

تفعيــل أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030 مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا، هــو 

أحــد  الــدالالت عــى أن هــذه املبــادرة حققــت الهــدف الــذي أطلقــت مــن أجلــه، وأنهــا أســهمت 

يف ســد الحاجــة يف مجــال تأهيــل املختصــن يف أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة.

وبهــذه املناســبة اشــكر اللــه أوالً عــى مــا يــر مــن إنجــاز هــذه املبــادرة، ثــم الشــكر 

ــادرات  ــه للمب ــرن عــى دعم ــن ســعد املق ــد ب ــور/ خال ــة الدكت ــس الجامع ــايل رئي موصــول ملع

التطويريــة عــى مســتوى الجامعــة، وكذلــك الشــكر لفريــق هــذه املبــادرة عــى مــا قــدم مــن 

ــذا املســتوى املتقــدم. ــا به أداء متميــز أســهم بخروجه

                وكيل الجامعة

             أ.د. مسلّم بن محمد الدورسي
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كلمة املرشف عىل املبادرة:

يف 25 ســبتمرب 2015م أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

قــراراً بإعتــامد مجموعــة مــن 17 هدافــاً وضعــت مــن قبــل  منظمــة 

ــد،  ــتقبل واع ــو مس ــامل نح ــة الع ــي خط ــون ه ــدة لتك ــم املتح األم

ــر 2016م بــدأ تطبيــق هــذه األهــداف حيــث تركــز عــى  ويف يناي

معالجــة اإلشــكاالت املتعلقــة بقضيــة التنميــة بجوانبهــا اإلجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. 

وألن املجتمعــات معنيــة بتحقيــق هــذه الخطــة التنمويــة كان البــد أن تتظافــر جهــود 

املؤسســات التنمويــة وعــى رأســها الجامعــات لدعــم جهــود تحقيــق هــذه األهــداف.

ــة  ــة باململكــة العربي ــة املجمع ــة أطلقــت جامع ــدور املنــوط بالجامع ــق ال وســعياً لتحقي

الســعودية ممثلــة مبرصــد املســؤولية االجتامعيــة مبــادرة: » تعزيــز مفاهيــم أهــداف األمــم 

املتحــدة للتنميــة املســتدامة 2030 بــن منســويب الجامعــة واملجتمــع«.

ــرباء يف  ــدة خ ــاء قاع ــا بن ــن أهمه ــات م ــن املخرج ــدداً م ــادرة ع ــذه املب ــزت ه ــد أنج وق

مجــال تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة. وذلــك بهــدف االســتفادة مــن 

هــذه القاعــدة يف نــرش مفاهيــم األهــداف األمميــة يف املجتمــع الداخــي والخارجــي للجامعــة، 

حيــث عملــت املبــادرة عــى بنــاء معايــر يشــرتط تحقيقهــا فيمــن يتــم اختيــاره ضمــن قاعدة 

خــرباء الجامعــة يف مجــال األهــداف األمميــة، وقــد نجــح يف اجتيــاز هــذه املعايــر عــدد مــن 

املتدربــن واملتدربــات، نتــرشف أن نقــدم لكــم نبــذة تعريفيــة عنهــم يف هــذا الدليــل . 

أن هــذه املبــادرة مل تكــن لتتحقــق لــوال دعــم إدارة الجامعــة ممثلــة يف معــايل الرئيــس 

د.خالــد بــن ســعد املقــرن، وســعادة وكيــل الجامعــة أ.د.مســلم بــن محمــد الــدورسي، وتعــاون 

جهــات الجامعــة، وتفــاين فريــق عمــل املبــادرة.

نعلــم أن هــذه هــي البدايــة وأن هــذا الفريــق ينتظــره الكثــر مــن املهــام لــي يســهم يف 

ــا نثــق يف قــدرات هــذا الفريــق  نــرش املفاهيــم اإليجابيــة لألهــداف األمميــة، ونحــن جميع

املتميــز . 

                     املرشف عى املبادرة

د. فيصل بن فرج املطري       
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خرباء جامعة املجمعة

 يف أهداف األمم املتحدة للتمنية املستدامة2030



10

  فريق جامعة المجمعة                لألهداف العالمية
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  فريق جامعة المجمعة                لألهداف العالمية
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0505122138

ahalmousa@gmail.com

أحمد بن عبدالعزيز املوىس
مدير عام

حاصــل عــى شــهادة املاجســتر يف إدارة األعــامل، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة)TOT(،  حاصــل عــى شــهادة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، مديــر عــام 

ــق التقاريــر املاليــة الحكوميــة والتخطيــط  ــص بتدقي ــؤون اإلداريــة واملاليــة، متخص الش

االســرتاتيجي وقيــاس مــؤرشات األداء، رئيــس العديــد مــن املجالــس واللجــان والفــرق املهتمــة 

ــوي. ــل التنم بالعم
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0557675048

iq.alanazi@psau.edu.sa

ابتسام بنت ضويحي العزني
محارض يف إدارة األعامل - تخصص املحاسبة 

حاصلــة عــى شــهادة املاجســتر يف املحاســبة، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

ــو  ــة PMD Pro1، عض ــاريع التنموي ــهادة إدارة املش ــى ش ــة ع ــتدامة2030، حاصل ــة املس للتنمي

هيئــة تدريــس بقســم املحاســبة بكليــة إدارة األعــامل يف جامعــة األمــر ســطام، حاصلــة عــى  

دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة املســتدامة )TOT(، عضــو يف عــدد مــن الفــرق 

واللجــان املتخصصــة يف التنميــة.
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0547875180

e.alashmawe@mu.edu.sa

إميان محمود عبدالحميد العمشاوي
محارض يف الرتبية الخاصة

حاصلــة عــى شــهادة املاجســتر يف الرتبيــة الخاصــة، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحدة 

للتنميــة املســتدامة2030، حاصلــة عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

ــة PMD Pro1، عضــو يف عــدد  ــة عــى دورة إدارة املشــاريع التنموي املســتدامة )TOT(، حاصل

مــن اللجــان والفــرق املهتمــة يف التنميــة املســتدامة.
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0505198198

dr.azdajani@hotmail.com

أحمد بن زيد الدعجاين
األستاذ املساعد يف إدارة التخطيط الرتبوي

حاصــل عــى الدكتــوراه يف إدارة التخطيــط الرتبــوي، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم 

املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف 

التنميــة املســتدامة)TOT(، حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، متخصــص 

ــاف. ــة واألوق ــج التنمي ــر برام ــة وتطوي ــامت التنموي ــوي وإدارة املنظ ــل التنم يف العم
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حاصــل عــى الدكتــوراه مــن جامعــة حلــوان، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنمية 

املســتدامة، حاصــل عــى شــهادة محــرتف إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، مــدرب معتمــد 

يف تطبيقــات أهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة )TOT(، مستشــار وكالــة الجامعــة، 

خبــر يف تحليــل وتصميــم النظــم وتطويــر املحتــوى، مطــور للمقرتحــات واملبــادرات 

التنمويــة، ومستشــار لعــدد مــن الجهــات األكادمييــة.

0506558720

a.abdelhamid@mu.edu.sa

أحمد وفاء عبد الحميد حمدي
أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب واملعلومات
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0537891197

aroosh_19@hotmail.com

أروى بنت حمد املطريي
مرشفة الربامج التطوعية 

ــة عــى البكالوريــوس يف ريــاض االطفــال، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة  حاصل

للتنميــة املســتدامة2030، حاصلــة عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

ــداف  ــة وأه ــة بالتنمي ــة)Steb(، مهتم ــة الفعال ــى دورة الرتبي ــى ع ــتدامة)TOT(، حاص املس

ــتدامة. ــة املس التنمي
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0553442844

bh.alrumaih@mu.edu.sa

بشائر بنت حمد الرميح
األستاذ املساعد يف مناهج وطرق التدريس 

حاصلــة عــى  الدكتــوراه يف تقييــم وتقويــم الربامــج التعليميــة، خبــر تطبيقــات أهــداف 

األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030، حاصلــة عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف 

التنميــة املســتدامة)TOT(، حاصلــة عــى شــهادة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، وكيلــة 

ــوي  ــل التنم ــر والعم ــة بالتطوي ــة، مهتم ــة املجمع ــارات بجامع ــر امله ــودة وتطوي ــامدة الج ع

وأهــداف التنميــة املســتدامة، عضــو يف العديــد مــن املجالــس والفرق املعنيــة بالعمــل التنموي.
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0569049201

t.almasry@mu.edu.sa

توفيق محمد يونس املرصي
األستاذ املساعد يف إدارة األعامل

حاصــل عــى الدكتــوراه يف تخصــص النظــم الخبــرة ودعــم إتخــاذ القــرار ، خبــر تطبيقــات 

أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف 

 ،PMD Pro1 حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة ،)TOT( أهــداف التنميــة املســتدامة

عضــو يف عــدداً مــن الوحــدات املتخصصــة بالتطويــر والتنميــة.
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0506263851

j.abdelaziz@mu.edu.sa

جعفر عمثان الرشيف عبدالعزيز 
األستاذ املساعد يف املحاسبة

ــدة  ــم املتح ــداف األم ــات أه ــر تطبيق ــبة، خب ــص املحاس ــوراه يف تخص ــى الدكت ــل ع حاص

للتنميــة املســتدامة2030،  حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة )TOT(، حاصــل عــى دورة  إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، عضــو يف عــدداً 

ــة. ــدات التنمي ــن وح م
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0536555501

Ks.alotaibi@mu.edu.sa

خالد بن صنات العتيبي
مدير عام

ــدة  ــم املتح ــداف األم ــات أه ــر تطبيق ــة، خب ــة العربي ــوس يف اللغ ــى البكالوري ــل ع حاص

للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة )TOT(، حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، مديــر عــام 

ــان  ــس واللج ــج واملجال ــن الربام ــدداً م ــو يف ع ــة، عض ــة املجمع ــي بجامع ــر التنظيم التطوي

والفــرق املهتمــة بالتنميــة املســتدامة.
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0505139706

ksharidah@gmail.com

خالد بن عبدالعزيز الرشيدة 
بروفيسور  علم االجتامع 

حاصــل عــى الدكتــوراه يف التنميــة والتغــر االجتامعــي، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم 

املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030،  حاصــل عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف 

ــد مــن  ــم، عضــو يف العدي ــة القصي ــة تدريــس بجامع ــة املســتدامة )TOT(، عضــو هيئ التنمي

ــة. ــة بالتنمي ــرق املهتم ــان والف ــس واللج املجال
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0530264721

kook.900f@gmail.com

خلود بنت جعيالن الرشيدي
مديرة مركز التدريب النسوي بجامعة املجمعة

ــدة  ــم املتح ــداف األم ــات أه ــر تطبيق ــة، خب ــة العربي ــوس يف اللغ ــى  البكالوري ــة ع حاصل

للتنميــة املســتدامة2030، حاصلــة عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

ــى  ــة ع ــة PMD Pro1، حاصل ــاريع التنموي ــى دورة إدارة املش ــة ع ــتدامة )TOT(، حاصل املس

العديــد مــن برامــج تطويــر الــذات، ومشــارك فاعــل يف برامــج التنميةوعضــو يف عــدداً مــن 

ــتدامة. ــة املس ــرق يف التنمي ــان والف اللج
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0551031966

d.alosamy@mu.edu.sa

دالل بنت مسعود العصميي
أخصائية تحليل سموم ومخدرات

ــدرات،  ــموم واملخ ــل الس ــة تحلي ــة الجنائي ــوم األدل ــتر يف عل ــهادة  املاجس ــى ش ــة ع حاصل

خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030،  حاصلــة عــى دورة إعــداد 

مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة املســتدامة )TOT(، حاصلــة عــى دورة محــرتف إدارة 

ــة املســتدامة. ــر أهــداف التنمي ــة بتطوي املخاطــر مهتم
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راشد بن حمود الثنيان
بروفيسور الرشيعة والدراسات اإلسالمية

حاصــل عــى الدكتــوراه يف القــرآن وعلومــه، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

ــدرب  ــة PMD Pro1، م ــاريع التنموي ــهادة إدارة املش ــى ش ــل ع ــتدامة2030، حاص ــة املس للتنمي

محــرتف يف التنميــة البرشيــة، مــدرب محــرتف بالبــورد األمريــي، حاصــل عــى دورة إعــداد 

مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة املســتدامة)TOT(، حاصــل عــى دورة تطويــر برامــج إعداد 

املعلــم جامعــة هارفــرد بالواليــات املتحــدة األمريكيــة عضــو يف العديــد مــن املجالــس واللجــان 

والجمعيــات األكادمييــة والعلميــة واإلداريــة والتنمويــة.

0505245034

r.althunayan@mu.edu.sa
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0556135099

Z.alhussain@mu.edu.sa

زياد بن عيل الحسني
األستاذ املشارك يف قسم الرياضيات

حاصــل عــى  الدكتــوراه يف تخصــص الرياضيــات، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة2030،  حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة )TOT(، حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، رئيــس قســم 

الرياضيــات بجامعــة املجمعــة عضــو يف العديــد مــن املجالــس واللجــان والفــرق املهتمــة 

بالتنميــة املســتدامة.
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حاصــل عــى الدكتــوراه يف القــران الكريــم وعلومــه، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى شــهادة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1،  حاصــل 

عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة املســتدامة)TOT(، تــوىل وال يــزال عــدداً 

ــو يف  ــة، عض ــة والفكري ــة والتنموي ــة والعلمي ــة واألكادميي ــة والقيادي ــب اإلداري ــن املناص م

العديــد مــن اللجــان واملجالــس املهتمــة بالتنميــة.

0504292620

s.alothaimeen@mu.edu.sa

سعد بن محمد آل عثميني
األستاذ املساعد يف تخصص القرآن الكريم وعلومه
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حاصــل عــى الدكتــوراه يف العــالج الطبيعــي والتأهيــل الطبي،خبــر تطبيقــات أهــداف األمم 

 ، PMD Pro1 املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى شــهادة إدارة املشــاريع التنمويــة

حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة املســتدامة)TOT(،عميد شــؤون 

ــة،  ــة والتنموي ــة واألكادميي ــب اإلداري ــن املناص ــدداً م ــوىل ع ــة، يت ــة املجمع ــات بجامع املكتب

عضــو يف العديــد مــن اللجــان واملجالــس املهتمــة بالتنميــة.

0503224123

sa.alshewaier@mu.edu.sa

شادي بن عبدهللا الشويعر
األستاذ املساعد يف العالج الطبيعي والتأهيل
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0505217237

Tarekbahlal@gmail.com

طارق بن سلميان البهالل
األستاذ املشارك يف الدراسات اإلسالمية 

ــدة  ــم املتح ــداف األم ــات أه ــر تطبيق ــب، خب ــان واملذاه ــوراه يف األدي ــى الدكت ــل ع حاص

للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة )TOT(، حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، عميــد كليــة العلوم 

ــس  ــن املجال ــد م ــو يف العدي ــة، عض ــة املجمع ــدير بجامع ــة س ــانية بحوط ــات اإلنس والدراس

ــة. ــة بالتنمي ــرق  املهتم ــان والف واللج
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0503061101

a.albakri@mu.edu.sa

عائشة بنت عيل البكري
أستاذ مساعد يف أصول الرتبية

حاصلــة عــى  الدكتــوراه يف أصــول الرتبيــة، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة)TOT(، منســقة القســم النســايئ يف قســم العلــوم الرتبويــة بكليــة الرتبيــة بجامعة 

ــتدامة. ــة املس ــج التنمي ــذات وبرام ــر ال ــة بتطوي ــة، مهتم املجمع
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0544600010

as.omar@mu.edu.sa

عبدالرحمن بن سلميان العرم
مامرس صحي

ــة  ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم ــات أه ــر تطبيق ــخيصية، خب ــعة تش ــوم أش ــى دبل ــل ع حاص

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــد يف أه ــدرب معتم ــداد م ــى دورة إع ــل ع ــتدامة2030،  حاص املس

)TOT(،  حاصــل عــى شــهادة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، مديــر الخدمــات املســاندة 

مبرصــد املســؤولية االجتامعيــة بجامعــة املجمعــة، مــرشف عــى العديــد مــن برامــج التنميــة 

ومهتــم بالعمــل التنمــوي وأهــداف التنميــة املســتدامة.
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0545610108

a.alhammad@mu.edu.sa

عبد العزيز بن عبدهللا الحماد
مدير عام

حاصــل عــى البكالوريــوس يف الرشيعــة، حاصــل عــى دبلــوم املحامــاة بعــد البكالوريــوس، 

خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى  دورة إعــداد 

مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة املســتدامة )TOT(، حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع 

التنمويــة PMD Pro1، مديــر عــام اإلدارة العامــة للشــؤون القانونيــة بجامعــة املجمعــة، 

ــات  ــع للجه ــة يف الرتاف ــة املجمع ــل لجامع ــاة، ممث ــة واملحام ــؤون القانوني ــص يف الش متخص

ــتدامة. ــة املس ــة يف التنمي ــرق املهتم ــان والف ــس واللج ــن املجال ــدداً م ــو يف ع ــة عض القضائي
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0555324157

a.bajahzar@mu.edu.sa

عبدهللا بن سعيد باجحزر
األستاذ املشارك يف علوم الحاسب 

حاصــل عــى الدكتــوراه يف تخصــص علــوم الحاســب ، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم 

املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنمية 

ــز  ــس مرك ــة PMD Pro1، ،رئي ــاريع التنموي ــى دورة إدارة املش ــل ع ــتدامة )TOT(، ، حاص املس

االبتــكار وريــادة األعــامل بجامعــة املجمعــة، املــرشف عــى إدارة الكــرايس البحثيــة بجامعــة 

املجمعــة، عضــو يف عــدداً مــن اللجــان والفــرق املهتمــة بالتنميــة.
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0556076304

a.almuhaisen@mu.edu.sa

عبدهللا بن عيل املحيسن
 األستاذ املساعد يف كلية الهندسة

حاصــل عــى الدكتــوراه يف تخصــص الهندســة الكهربائيــة، خبــر تطبيقــات أهــداف 

معتمــد  مــدرب  إعــداد  دورة  عــى  حاصــل   ،2030 املســتدامة  للتنميــة  املتحــدة  األمــم 

التنمويــة  املشــاريع  إدارة  دورة  عــى  حاصــل   ،)TOT(املســتدامة التنميــة  أهــداف  يف 

ــتدامة. ــة املس ــة بالتنمي ــرق املهتم ــان والف ــس واللج ــن املجال ــد م ــو يف العدي  PMDpro1 عض
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0504266900

awz-12@hotmail.com

فواز بن كاسب العزني 
باحث يف الشؤون االسرتاتيجية  

ــداف  ــات أه ــر تطبيق ــرتاتيجية ، خب ــوم االس ــفة يف العل ــوراه يف الفلس ــى الدكت ــل ع حاص

األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030،  حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف 

ــل  ــة PMD Pro1، محل ــاريع التنموي ــى دورة إدارة املش ــل ع ــتدامة )TOT(، حاص ــة املس التنمي

اســرتاتيجي، متخصــص يف التوجيــه واإلرشــاد النفــي ومهتــم بالشــؤون االســرتاتيجية 

ــة املســتدامة. ــة والتنمي واألمني
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حاصــل عــى الدكتــوراه يف اللغويــات التطبيقيــة، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

ــل  ــة PMD Pro1،حاص ــاريع التنموي ــهادة إدارة املش ــى ش ــل ع ــتدامة2030، حاص ــة املس للتنمي

عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة املســتدامة )TOT(، عميــد كليــة الرتبيــة 

باملجمعــة، مشــارك يف برنامــج تدريــب معلــم اللغــة اإلنجليزيــة لدمــج أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة يف منهــج اللغــة اإلنجليزيــة، تــوىل وال يــزال عــدد مــن املناصــب اإلداريــة 

والقياديــة واألكادمييــة والعلميــة والتنمويــة، عضــو يف العديــد مــن اللجــان واملجالــس املهتمة 

بالتنميــة.

0555476799

m.abahussain@mu.edu.sa

ماجد بن عمثان أباحسني
األستاذ اللغويات التطبيقية املشارك بقسم اللغة اإلنجليزية
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0554794790

Ms.alyami5@gmail.com

محمد بن رسار اليامي
األستاذ املشارك يف الثقافة اإلسالمية بجامعة نجران

ــدة  ــم املتح ــداف األم ــات أه ــر تطبيق ــالمية، خب ــة اإلس ــوراه يف الثقاف ــى الدكت ــل ع حاص

للتنميــة املســتدامة2030،  حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة )TOT(، حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، عضــو يف العديــد 

ــة. ــة بالتنمي ــرق املهتم ــس والف ــن املجال م
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0504114028

cnn99@hotmail.com

محمد بن سعد الرشيف 
األستاذ املشارك يف املناهج وطرق التدريس

حاصــل عــى الدكتــوراه يف املناهــج العامــة، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة 

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــد يف أه ــدرب معتم ــداد م ــى دورة إع ــل ع ــتدامة2030،  حاص املس

)TOT(،حاصــل عــى دورة  إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، املــرشف عــى مركــز األرسة 

ــان  ــن واللج ــدداً م ــو يف ع ــة، عض ــة املجمع ــة بجامع ــؤولية االجتامعي ــد املس والطفولةمبرص

واملراكــز والفــرق  املهتمــة بالتنميــة.
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0555199363

m.albadah@mu.edu.sa

محمد بن سلمان البداح
مدير عام 

حاصــل عــى  البكالوريــوس يف الرشيعــة، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة 

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــد يف أه ــدرب معتم ــداد م ــى دورة إع ــل ع ــتدامة2030،  حاص املس

ــة  ــام اإلدارة العام ــر ع ــة PMD Pro1، مدي ــاريع التنموي ــى دورة إدارة املش ــل ع )TOT(، حاص

للمرافــق واإلســكان بجامعــة املجمعــة، حاصــل عــى العديــد مــن الــدورات يف تطويــر الــذات، 

عضــو يف عــدد مــن اللجــان وفــرق التنميــة املســتدامة.
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0505122453

m.alkhunaini@mu.edu.sa

مساعد بن صالح الخنيين 
مدير عام

حاصــل عــى البكالوريــوس يف تقنيــة املعلومــات، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة2030،  حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة )TOT(، حاصــل عــى شــهادة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، مديــر عــام 

ــر  ــة، مدي ــات اإللكرتوني ــى الخدم ــرشف ع ــة، امل ــوزارة الداخلي ــة ب ــوارد البرشي ــر امل تطوي

ــن االتحــادات  ــد م ــات، عضــو يف العدي ــب والنفق ــر إدارة الروات ــات، مدي ــة املعلوم إدارة تقني

ــتدامة. ــة املس ــة بالتنمي ــرق املهتم ــان والف ــس واللج واملجال
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0555320123

malharbi@mu.edu.sa

مساعد بن ضيف هللا الحربي
األستاذ املشارك يف أصول الرتبية

حاصــل عــى  الدكتــوراه يف تخصــص أصــول الرتبيــة، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحدة 

للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة)TOT(،  حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، وكيــل عــامدة 

ــة. ــر املشــاريع التنموي ــة وتطوي ــا التنمي ــم بقضاي ــة، مهت ــة املجمع ــات بجامع شــؤون املكتب
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حاصــل عــى الدكتــوراه يف العــالج الطبيعــي، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة )TOT(، حاصــل عــى شــهادة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، يتــوىل عــدد مــن 

املناصــب اإلداريــة، عضــو يف عــدداً مــن اللجــان واملجالــس والجمعيــات األكادمييــة والعلميــة 

ــة. والتنموي

0568877796

m.alzhrani@mu.edu.sa

مساعد بن محمد الزهراين
األستاذ املساعد يف العلوم الصحية والعالج الطبيعي
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0567000046

mam.humanity@gmail.com

منصور عبد اللطيف األشقر
مستشار بناء املنظامت وتطوير األعامل

حاصــل عــى شــهادة املاجســتر املاليــة اإلســالمية، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة)TOT(، حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، متخصص يف  العمل 

التطوعــي يف مناطــق االزمــات، وإدارة التنــوع يف املجتمعــات، مهتــم بالتنميــة املســتدامة.
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0507711878

m.alshareef@mu.edu.sa

ميساء بنت هامش الرشيف
األستاذ املشارك يف املناهج وطرق التدريس

ــداف  ــات أه ــر تطبيق ــوم، خب ــس العل ــرق تدري ــج وط ــوراه يف املناه ــى  الدكت ــة ع حاصل

األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى  دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف 

التنميــة املســتدامة)TOT(، حاصــل عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، األســتاذ 

املشــارك يف قســم العلــوم بكليــة الرتبيــة بجامعــة املجمعــة رئيــس لجنــة خدمــة املجتمــع يف 

القســم، وعضــو اللجنــة العلميــة، وعضــو لجنــة االحتيــاج للقســم، مهتمــة بالربامــج التنمويــة 

وأهــداف التنميــة.
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054333364

N.althobaiti@mu.edu.sa

نارص بن سلميان الثبييت
مطور برامج

حاصــل عــى دبلــوم عــايل بعــد البكالوريــوس يف مكافحــة الفســاد، خبــر تطبيقــات أهــداف 

األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030،  حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف 

ــة  ــة بجامع ــة الرتبي ــزات بكلي ــل والتجهي ــدة املعام ــس وح ــتدامة )TOT(، رئي ــة املس التنمي

املجمعــة، عضــو يف العديــد مــن املجالــس واللجــان والفــرق املهتمــة بالتنميــة املســتدامة.
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0550036777

nalrfdy@gmail.com

نواف بن إبراهمي الرفدي
مدير تنفيذي

حاصــل عــى  البكالوريــوس يف املكتبــات واملعلومــات، خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحدة 

للتنميــة املســتدامة2030،  حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة )TOT(، املديــر التنفيــذي للجنــة أصدقــاء املــرىض بغرفــة الريــاض، أخصــايئ 

برامــج املســؤولية االجتامعيــة، مخطــط اســرتاتيجي للمســؤولية االجتامعيــة، ومتخصــص يف 

تطويــر العمــل التطوعــي، حاصــل عــى العديــد مــن الــدورات يف القيــادة واإلدارة التنفيذيــة 

وإدارة املنظــامت الغــر ربحيــة، مهتــم يف التنميــة املســتدامة، عضــو يف العديــد مــن املجالــس 

واللجــان والفــرق املهتمــة بالتنميــة املســتدامة.
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هاين بن عيل القحزي
األستاذ املشارك يف علوم الحاسب واملعلومات

حاصــل عــى الدكتــوراه يف علــوم الحاســب واملعلومــات، عميــد كليــة العلــوم بالزلفــي، خبــر 

ــاريع  ــهادة إدارة املش ــى ش ــل ع ــتدامة  حاص ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم ــات أه تطبيق

التنمويــة PMD Pro1، حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة املســتدامة 

)TOT(، حاصــل  عــى دورة األدوار األربعــة األساســية للقيــادة حاصــل عــى دورة التخطيــط 

االســرتاتيجي يف جنيــف- ســويرا- تــوىل عــدداً من املناصــب القياديــة والعلميــة واألكادميية 

والتنمويــة، عضــو يف العديــد مــن املجالــس واللجــان والفــرق املهتمــة بالتنميــة املســتدامة.

0558555775

h.alquhayz@mu.edu.sa
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0504990990

W.almajel@mu.edu.sa

وفاء بنت عبد الرحمن املعجل 
أستاذ السكن وإدارة املنزل املساعد

ــدة  ــم املتح ــداف األم ــات أه ــر تطبيق ــزيل، خب ــاد املن ــوراه يف االقتص ــى  الدكت ــة ع حاصل

للتنميــة املســتدامة2030،  حاصلــة عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنميــة 

املســتدامة )TOT(، حاصلــة عــى دورة إدارة املشــاريع التنمويــة PMD Pro1، مرشفــة عــى 

ــرق  ــس واللجــان والف ــن املجال ــد م ــة عضــو يف العدي ــج املســؤولية االجتامعي وحــدات وبرام

ــتدامة. ــة املس ــة بالتنمي املهتم
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ــداف  ــات أه ــر تطبيق ــة، خب ــارن واإلدارة التعليمي ــم املق ــوراه يف التعلي ــى الدكت ــل ع حاص

 PMD األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة2030، حاصــل عــى شــهادة إدارة املشــاريع التنمويــة

Pro1، حاصــل عــى دورة إعــداد مــدرب معتمــد يف أهــداف التنمية املســتدامة )TOT(، مستشــار 

الجــودة لعــدد مــن املؤسســات التنمويــة، مستشــار عــامدة الدراســات العليــا، عضــو يف عــدداً 

مــن اللجــان ذات االهتــامم بأهــداف التنميــة املســتدامة.

0545184526

y.mostafa@mu.edu.sa

يحيي مصطفى كمال الدين
األستاذ املشارك يف اإلدارة التعليمية 
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PhD.in contrastive education and educational management, U.N 
sustainable development goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, 
TOT certificate, quality consultant at many development institutions, 
consultant of higher studies programs, director of planning and 
development, member of some committees interested in sustainable 
development.

0545184526

y.mostafa@mu.edu.sa

Yahya Mustafa Kamal Eldin
Associate professor- educational management
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0504990990

W.almajel@mu.edu.sa

Wafa’a Abdul Rahman Al M’ijil
Housing and home management assistant professor

PhD. Home economics, U.N sustainable development goals 2030 
expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, supervisor of units 
and programs of social responsibility, member of some sustainable 
development teams, councils, and committees.

48



Hani Ali Al Guhaiz
Associate professor- computer sciences and information

PhD.- computer sciences and information, U.N sustainable 
development goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, 
attended the four basic leadership roles training course , training 
course on strategic planning in Geneva- Switzerland, officiated many 
leadership, academic ,development and scientific positions, member 
of some sustainable development teams, councils, and committees.

0558555775

h.alquhayz@mu.edu.sa
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0550036777

nalrfdy@gmail.com

Nawaf Ibrahim Al Rafadi
Executive director

Bachelor of libraries and information, U.N sustainable development 
goals 2030 expert, TOT certificate, executive director of patient 
friends association in Riyadh chamber, social responsibility specialist, 
volunteering work specialist, attended many training courses on 
leadership, executive administration, and management of non-profit 
organizations, interested in sustainable development, member of some 
sustainable development teams, councils, and committees.
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054333364

N.althobaiti@mu.edu.sa

Naser Suleiman Al Thibeiti
Software developer

Higher diploma after bachelor in combating of corruption, U.N 
sustainable development goals 2030 expert, TOT certificate, head of 
laboratories and equipment unit in the college of education- Majmaah 
university, member of some sustainable development teams, councils, 
and committees.
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0507711878

m.alshareef@mu.edu.sa

Maisa’a Hashim Al sheriff
Associate professor-curriculums and teaching methods

PhD. curriculums and teaching methods, U.N sustainable development 
goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, associate 
professor in the sciences department -college of education-Majmaah 
university, head of community service committee in the department, 
member of the scientific committee, member of the department 
employment needs committee, interested in development programs 
and development goals.
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0567000046

mam.humanity@gmail.com

Mansour Abdul Latif Al Ashgar
.Consultant of organizations building and business development

M.A in Islamic finance, U.N sustainable development goals 2030 
expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, volunteering work 
specialist in crisis areas, community varieties management, interested 
in sustainable development.
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PhD- physiotherapy, U.N sustainable development goals 2030 expert, 
PMD Pro1 certificate, TOT certificate, officiating many administrative 
positions, member of many academic, scientific, and developmental 
committees, councils ,and associations.

0568877796

m.alzhrani@mu.edu.sa

Musaad Mohammed Al Zahrani
Assistant professor- health sciences and physiotherapy
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0555320123

malharbi@mu.edu.sa

Musaad Difalla Al Harbi
Pedagogy associate professor

PhD- in Pedagogy, U.N sustainable development goals 2030 expert, 
PMD Pro1 certificate, TOT certificate, Deputy of libraries affairs 
deanship- Majmaah university, interested in development issues and 
development projects.
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0505122453

m.alkhunaini@mu.edu.sa

Musaad Saleh Al Khneini
General manager

IT bachelor, U.N sustainable development goals 2030 expert, PMD 
Pro1 certificate, TOT certificate, general manager of HR development 
at the ministry of interior ,supervisor of e.services, director od IT 
administration, director of salaries and expenses administration, 
member of some sustainable development associations, councils, and 
committees.
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0555199363

m.albadah@mu.edu.sa

Mohammed Salman Al Bidah
General manager

Bachelor of Islamic Sharia, U.N sustainable development goals 2030 
expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, general manager 
of the general administration of facilities and housing at Majmaah 
university, attended many self-development training courses, member 
of some sustainable development teams, and committees. 
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0504114028

cnn99@hotmail.com

Mohammed Saad Al Sherif
 Curriculum and teaching methods associate professor

PhD- General curriculum, U.N sustainable development goals 2030 
expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, the supervisor of 
family and childhood center at the social responsibility observatory- 
Majmaah university, member of some sustainable development teams, 
and committees.
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0554794790

Ms.alyami5@gmail.com

Mohammed Sarar Al Yami
Islamic culture associate professor- Najran University

PhD- Islamic culture, U.N sustainable development goals 2030 expert, 
PMD Pro1 certificate, TOT certificate, member of some councils and 
teams interested in development.
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PhD-applied linguistics, U.N sustainable development goals 2030 
expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, college of education 
dean- Majmaah university, participant in the English teacher training 
course on the infusion of the U.N sustainable development goals into 
English language curriculum, officiated, and still, some administrative, 
leadership, academic, scientific, developmental, and intellectual 
positions, member of some sustainable development councils and 
committees.

0555476799

m.abahussain@mu.edu.sa

Majed Othman Aba Hussein
Associate professor- Applied linguistics- English department
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0504266900

awz-12@hotmail.com

Fawaz Kaseb Al Enezi
Strategic affairs researcher

PhD-Strategic sciences, U.N sustainable development goals 2030 
expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, strategic analyst, 
psychological consultation expert, interested in the strategic, security, 
and development affairs.
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0556076304

a.almuhaisen@mu.edu.sa

Abdallah Ali Almuhaisen
Assistant professor- College of engineering

PhD- Electrical engineering, U.N sustainable development goals 
2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, member of some 
sustainable development teams, councils, and committees.
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0555324157

a.bajahzar@mu.edu.sa

Abdalla Saeed Bajahraz
Associate professor- Computer sciences

PhD-Computer sciences, U.N sustainable development goals 2030 
expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, chairman of innovation 
and entrepreneurship center- Majmaah university, supervisor of 
scientific research chairs-Majmaah university, member of some 
sustainable development teams, and committees. 
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0545610108

a.alhammad@mu.edu.sa

Abdul Aziz Abdalla Al Hamad
General manager

Sharia bachelor, advocacy diploma after bachelor, U.N sustainable 
development goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, 
manager of the general administration of legal affairs- Majmaah 
university, advocacy and legal affairs specialist, representative of 
Majmaah university before the judicial agencies, member of some 
sustainable development teams, councils, and committees.
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0544600010

as.omar@mu.edu.sa

Abdul Rahman Suleiman Al Omer
Health practitioner

Diagnostic X-ray diploma, U.N sustainable development goals 
2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, director of the 
supporting services at the social responsibility observatory, supervisor 
of many development programs, interested in the development field 
and the sustainable development goals.
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0503061101

a.albakri@mu.edu.sa

Aisha Ali Al Bakri
Assistant professor- Pedagogy

PhD- Pedagogy, U.N sustainable development goals 2030 expert, TOT 
certificate, coordinator of the female section in the department of 
educational sciences at the college of education- Majmaah university, 
interested in self-development and sustainable development.
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0505217237

Tarekbahlal@gmail.com

Tariq Suleiman Al Bahlal
Associate professor- Islamic studies

PhD. In religions and doctrines, U.N sustainable development goals 
2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, dean of college of 
sciences and humanities -Hutat Sudair- Majmaah university, member 
of some sustainable development teams, councils, and committees.
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PhD. - Physiotherapy and medical rehabilitation, U.N sustainable 
development goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, 
professional trainer in human development, dean of libraries affairs- 
Majmaah university, officiating some administrative, academic, and 
development positions, member of some sustainable development 
teams, councils, and committees.

0503224123

sa.alshewaier@mu.edu.sa

Shady Abdalla Al Showe’ir
Assistant professor-Physiotherapy and rehabilitation
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PhD. In the Holy Quran And Holy Quran sciences, U.N sustainable 
development goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, 
professional trainer in human development, officiated, and still, some 
administrative, leadership, academic, scientific, developmental ,and 
intellectual positions, member of some sustainable development teams, 
councils, committees, and programs.

0504292620

s.alothaimeen@mu.edu.sa

Saad Mohammed Al Otheimeen
Assistant professor- the Holy Quran And Holy Quran sciences
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0556135099

Z.alhussain@mu.edu.sa

Ziyad Ali Al Hussein
Associate professor- Mathematics department

PhD. -Mathematics sustainable development goals 2030 expert, PMD 
Pro1 certificate, TOT certificate, head of mathematics department-
Majmaah university, member of some sustainable development teams, 
councils, committees, and programs.
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Rashid Humood Al Thinyan
Islamic Sharia and Islamic studies professor

PhD. In the Holy Quran And Holy Quran sciences, U.N sustainable 
development goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, 
professional trainer in human development, American Board 
accredited trainer, attended training course on developing programs 
of teacher’s preparation at Harvard university-U.S.A , member of 
many councils, committees, and academic, scientific, administrative, 
and developmental associations.

0505245034

r.althunayan@mu.edu.sa
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0551031966

d.alosamy@mu.edu.sa

Dalal Masoud Al Oseimi
Poison and drugs analysis specialist

M.A-Forensic evidence and poison and drugs analysis specialist, U.N 
sustainable development goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT 
certificate, attended professional training course on risk management, 
interested in sustainable development goals.
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0530264721

kook.900f@gmail.com

Kholod Ji’alan Al Rashidi
Manager of Women’s Training Center-Majmaah province

Bachelor of Arabic language, U.N sustainable development goals 
2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, attended many 
self-development training courses, active participant in development 
programs, member of some sustainable development teams, councils, 
committees, and programs.
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0505139706

ksharidah@gmail.com

 Khaled Abdul Aziz Al Shreda
Sociology Professor

PhD. In development and social change , U.N sustainable development 
goals 2030 expert, TOT certificate ,faculty member at Qasim 
University, member of some sustainable development teams, councils, 
committees, and programs.
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0536555501

Ks.alotaibi@mu.edu.sa

Khaled Sanat Al Oteibi
General manager

Bachelor of Arabic language, U.N sustainable development goals 2030 
expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, general manager of 
Majmaah university organizational development, member of some 
sustainable development teams, councils, committees, and programs.
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0506263851

j.abdelaziz@mu.edu.sa

Gaafar Othman Al Sherif Abdul Aziz
Assistant professor- Accounting

PhD. - accounting, U.N sustainable development goals 2030 expert, 
PMD Pro1 certificate, TOT certificate, member of some development 
units.
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0569049201

t.almasry@mu.edu.sa

Tawfiq Mohammed Yonus Al Masri
Assistant professor- Business administration

PhD. In expert systems and decision-making support, U.N sustainable 
development goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, TOT certificate, 
member of some development units.
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0553442844

bh.alrumaih@mu.edu.sa

Bashaer Hamad Al Romeih
Assistant professor-teaching methods

U.N sustainable development goals 2030 expert, PMD Pro1 certificate, 
TOT certificate, deputy of the deanship of quality and skill development 
in Majmaah university, interested in development and the sustainable 
development goals, member of councils and teams concerned with 
development.
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0537891197

aroosh_19@hotmail.com

Arwa Hamad Al Muteiri
Volunteering programs supervisor

Bachelor -kindergarten, U.N sustainable development goals 2030 
expert,(STEB) certificate, interested in development and the 
sustainable development goals. 
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PhD- Helwan university, expert in systems analysis and design and 
content development, U.N sustainable development goals 2030 expert, 
PMD Pro1 certificate, developing the initiatives and proposals of 
development, consultant for many academic institutions.

0506558720

a.abdelhamid@mu.edu.sa

Ahmed Wafa Abdul Hamid Hamdi
Assistant professor-college of computer sciences and IT ,

 development consultant at the university deputyship
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0505198198

dr.azdajani@hotmail.com

Ahmed Zeid Al Da’ajani
Assistant professor- educational planning

PhD-Educational planning, U.N sustainable development goals 2030 
expert, TOT certificate, specialist in development field and development 
administration in development organizations, development programs 
and endowments.
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0547875180

e.alashmawe@mu.edu.sa

Eman Mahmoud Al Ashmawi
Special education lecturer

M.A -special education, U.N sustainable development goals 2030 
expert, TOT certificate, member of some development teams and 
committees.
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0557675048

iq.alanazi@psau.edu.sa

Ibtisam Dhweihi Al Enezi
 Lecturer- Business administration- Accounting

M.A -accounting, U.N sustainable development goals 2030 expert, 
PMD Pro1 certificate, faculty member - accounting department at 
the college of business administration– Prince Satam university, TOT 
certificate, member of some development teams and committees.
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0505122138

ahalmousa@gmail.com

Ahmed Abdul Aziz Al Musa
General manager

M.A -business administration, U.N sustainable development goals 
2030 expert, PMD Pro1 certificate, general manager of administrative 
and financial affairs, specialist in auditing the government financial 
reports, strategic planning, performance indicators measurement, 
head of many development  councils ,committees and teams.
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Majmaah university team                               for international goals
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Majmaah university team                               for international goals
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 Majmaah university experts in the U.N sustainable

development goals 2030

9



The Initiative Supervisor’s Word
On 25th September 2015, the U.N general assembly issued 

a decree approving 17 goals set by the U.N to be the world 
promising future plan. In January 2016, these goals were applied 
and focused on solving the conflicts relating to the development 
issues including social, economic, and environmental aspects.

As societies are concerned with achieving this development plan, there 
should be cooperative efforts of the development institutions, especially the 
university, to support these efforts to achieve these goals.

Upon seeking to achieve the university role, Majmaah university, 
represented by the social responsibility observatory, launched the initiative 
(Reinforcement of the concepts of the U.N sustainable development goals 2030 
between the university members and the society).

This initiative resulted in many outcomes, the most important outcome is 
founding experts base for achieving the U.N sustainable goals application and 
to utilize this base in spreading the national goals concepts in the internal and 
external communities. The initiative set criteria to be fulfilled by the selected 
experts in the national goals fields. Some male and female trainees fulfilled the 
criteria, and we have the honor to state them in the introductory booklet.

This initiative would not have been achieved without the support of the 
university rector Dr. Khaled Saad Al Migrin and the university vice rector 
Prof. Musalam Mohammed Al Dosari and the cooperation of the university 
administrations and the initiative team dedication.

We know that this is just the beginning, and this team has so many jobs 
to do so as to spread the positive concepts of the U.N goals and we all trust this 
excellent team.

Initiative Supervisor
Dr. Faisal Faraj Al Mutairi
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Vice Rector’s word
The sustainable development is one of the major 

jobs of the university deputyship which works under the 
university strategic plan for achieving the sustainable 
development goals by following up periodically the 
completion of the indicators that show the university progress towards achieving 
the sustainable development goals.

The deputyship, represented by the social responsibility observatory, 
executed the initiative (Reinforcement of the concepts of the U.N sustainable 
development goals between the university members and the society) as one of 
the prominent indicators for the university interaction and openness with all 
aspects of the sustainable development goals on the local and global levels.

This initiative was appreciated by the relevant agencies such as the 
recommendation of the university rectors committee, the higher education 
institutions of the G.C.C, the U.N development bureau, and the U.N academic 
impact program (U.N.A.I), and the local and regional development institutions. 
This introductory booklet includes experts in the field of the U.N sustainable 
development goals 2030, inside and outside the university and is considered as 
a proof of the success of this initiative towards achieving its main purpose and 
contributed to providing the university with qualified experts to achieve the U.N 
sustainable development goals.

I would like to praise Allah for facilitating this initiative and I thank 
the university rector Dr. Khaled Saad Al Migrin for supporting the university 
development initiatives and thanks for the initiative team for the excellent 
performance which led to this advanced level.

University Vice Rector
Prof. Musalam Mohammed Al Dosari
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Majmaah University Rector’s word

The university is desirous to achieve its main 

objectives represented by education, scientific research, 

and community service through offering several relevant 
programs in order to achieve the development requirements, especially, 
the sustainable development requirements that the university is devoted to 
achieve.

The university dedicated efforts to achieve the sustainable 
development goals since its foundation and rooted the goals in the 2030 
vision and the university is desirous to interact with this vision which is 
considered the most prominent national plan with clear objectives which 
devoted its programs to achieve the sustainable development goals as the 
world development plan.

Upon the inauguration of the introductory booklet (The university 
team of the U.N sustainable development goals 2030), and in concern, 
the university praise Allah for facilitating this initiative and we thank our 
prudent leader the custodian of the two Holy Mosques king Salman and 
the crown prince for their appreciated and valuable efforts in supporting 
the development in Saudi Arabia.

The University Rector
Dr. Khaled Saad Al Migrin
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Preface

The U.N launched the sustainable development goals 2030 at the 
beginning of the year 2016 and considered these goals as national plans 
to improve the world situation concerning all aspects of development as 
called (Changing the world). These goals cover critical social, economic, 
and environmental issues throughout the world.

The member states of the U.N, especially Saudi Arabia, expressed 
their determination to exert efforts to achieve theses development goals.

Upon the importance of the universities role in development fields, 
starting from the society and expanding to wider areas, and due to the 
poor institutional efforts of the universities concerning the U.N sustainable 
development goals, we have launched the initiative (Reinforcement of the 
concepts of the U.N sustainable development goals between the university 
members and the society) in order to motivate the universities for playing 
more roles to achieve the national goals requirements hoping for positive 
outcomes from the universities participation in the different development 
fields.

These initiatives passed through several qualification stages including 
training courses and systematic tests that resulted in graduating many 
experts in the applications of the U.N sustainable development goals, 
and these experts are the university team for the application of the U.N 
sustainable development goals 2030.
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Contact Us :
Mobile / +966555824440  Phone / +966 16 4043737
Email: f.almotairi@mu.edu.sa
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