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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الرتقيات
محمد سٌد أحمد أنس ، لدرجة أستاذ وئام / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 .مشارك بقسم اللغة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب

علً بن موسى بن مجحود الزهرانً ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 .ربٌة لدرجة أستاذ مشارك بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة الت

صالح بن عبدالعزٌز بن راشد العمرو ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 .لدرجة أستاذ بقسم طب وجراحة العٌون بكلٌة الطب 

شرٌف محمد فهمً إبراهٌم الوتٌدي ، لدرجة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 .أستاذ بقسم الجراحة بكلٌة الطب

بكر بن حسن جمجوم ، لدرجة  فاطمة بنت/ الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .5

 .أستاذ بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم

عونً تٌسٌر عبدالرحمن البطاٌنه ، لدرجة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

 .بقسم الجٌولوجٌا بكلٌة العلوم  أستاذ مشارك

 التعيينات
فهد بن علً العندس ، بوظٌفة  / الدكتورتعٌٌن نقل خدمات و علىالموافقة  .7

بكلٌة العلوم والدراسات اإلنسانٌة فً  عداد العاماإلارك بوحدة أستاذ مش

 .، مع الرفع بذلك لمجلس الجامعةالخرج

علً بن خالد الرفاعً  بوظٌفة أستاذ مساعد  / الدكتورتعٌٌن على الموافقة  .8

مع الرفع بذلك  بكلٌة طب األسنان  بقسم طب الفم وعلوم التشخٌص

 . لمجلس الجامعة

،  صالح القرعاوي بن محمد /الدكتوربخدمات ستعانة اإل على الموافقة .9

أستاذاً غٌر متفرغ  ، بكلٌة العلوم بقسم الفٌزٌاء والفلك المشارك األستـاذ

 . ، مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة هـ0/7/0340لمدة عامٌن إعتباراً من 

عبدهللا بن سعد الرواف ، األستـاذ  /الدكتوربخدمات اإلستعانة  على الموافقة .01

أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن إعتباراً  ، بكلٌة العلوم بقسم الفٌزٌاء والفلك

 . ، مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة هـ0/7/0340من 
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 ، األستـاذحمد بن عبدهللا الهندي  /الدكتوربخدمات اإلستعانة  على الموافقة .00

أستاذاً غٌر متفرغ لمدة  ، بكلٌة العلوم بقسم الفٌزٌاء والفلك المشارك

 . ، مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة هـ0/7/0340عامٌن إعتباراً من 

 البحث العلمي
محمد بن عبدهللا / الموافقة على ماتم إنجازه من قبل الدكتور   .00

السٌف،األستاذ بقسم علوم صحة المجتمع بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة، 

منحـت له خالل الفصل األول من العام أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً 

 .( هـ09/0341) الدراسً 

عبدالرحمن بن نور الدٌن / الموافقة على ماتم إنجازه من قبل الدكتور   .04

كلنتن،األستاذ المشارك بقسم التربٌة وعلم النفس بكلٌة المعلمٌن، أثناء 

                         إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له خالل العام الدراسً

 .( هـ08/0309) 

احمد بن سالم با همام، األستاذ بقسم الطب / الموافقة على ترشٌح الدكتور  .03

الباطنً بكلٌة الطب لجائزة عبدالحمٌد شومان للباحثٌن العرب الشبان 

 .  م0119لدورة 

 مواضيع أخرى
تعامل الترقٌات كفئة واحدة بدون تصنٌف، وٌلغى الموافقة على ان   .05

ول به سابقاً من إرسال خطاب شكر من رئٌس المجلس للمترقً المعم

 .  وٌكتفى بقرار الترقٌة

فً الجامعة كأحد  Professor Emeritusموضوع تبنً لقب   إحالة  .06

الطرق لمعالجة سن التقاعد والتمدٌد بعد الستٌن ألعضاء هٌئة التدرٌس 

ورفع مذكرة للجنة الدائمة للتعٌٌنات فً المجلس العلمً لمزٌد الدراسة 

 .  حول رفع سن التقاعد ألعضاء هٌئة التدرٌس مع مبررات ذلك


