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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 نهمجهس انعهمي عشر انثانثاالجتماع  مهخص

 هـ0341/0340نهعاو اندراسي 
  

 انرتقياث
،  أحمد بن حامد بن صالح الغامدي/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

  بعد اكتمال المدةلدرجة أستاذ بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم ، 

 .   النظامٌة

،  أحمد بن صالح بن محمد البراك/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .8

لدرجة أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة 

 . بالخرج 

صالح محمد ٌعقوب ،  عبدالرحٌم/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 .  لدرجة أستاذ بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة

  ناصر بن عبدهللا بن حسٌن المسعري/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 . لدرجة أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدرٌس

 انتعيناث
، بوظٌفة  نوره بنت سعد الحقبانً /ة الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .5

 .بكلٌة العلوم أستاذ مساعد بقسم الكٌمٌاء

لطٌفة بنت عبدالعزٌز المعٌوف ،  /ة الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .6

 .بكلٌة التربٌة بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمٌة

فٌصل بن مدهللا الروٌشد ، بوظٌفة  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .7

جامعة الرفع بذلك لمجلس  ، مع أستاذ مساعد بجامعة الجوف

 .الجوف 

 



 هـ0341/0340عشر للمجلس العلمً للعام الدراسً  الثالث االجتماع ملخص

 م82/8/8101هـ الموافق 03/4/0340المعقود بتارٌخ 

 

2 

 

 اإلستقانت وانتقاعد املبكر
 

تركً بن راشد / بالموافقة على قبول إستقالة الدكتور  التوصٌة .2

ة الطب بكلٌ ، األستاذ المساعد بقسم األشعة والتصوٌر الطبً الفهٌد

 .هـ 05/8/0340إعتباراً من 

 

 تقارير إجازة انتفرغ انعهمي
احمد بن عثمان / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .9

المزٌد،األستاذ المشارك بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة،  أثناء 

               إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً  

 (.هـ82/0389) 

ناصر  صالح بن/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .01

الناصر،األستاذ المساعد بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة،  أثناء 

                    إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً

 (.هـ89/0341) 

محمد بن عبدهللا / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .00

المٌة بكلٌة التربٌة،  أثناء المال،األستاذ المشارك بقسم الثقافة اإلس

                      إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً

 (.هـ89/0341) 

سعود بن سلمان بن / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .08

محمد آل سعود،األستاذ المساعد بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة 

لتفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام التربٌة،  أثناء إجـازة ا

 ( .هـ89/0341) دراسً 

علً بن عبدهللا / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .04

الحمٌدان،األستاذ بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم،  أثناء 

                      إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً

 (.هـ89/0341) 
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جمعان بن سعٌد عجارم / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .03

،األستاذ بقسم علم الحٌوان بكلٌة العلوم،  أثناء إجـازة التفرغ 

 (.هـ89/0341) العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً  

 حسن باحكٌم/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .05

محمد،األستاذ بقسم طب األطفال بكلٌة الطب ، أثناء إجـازة التفرغ 

 (.هـ89/0341) العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً 

تركً بن محمد / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .06

الخرفً،األستاذ المشارك بقسم طب األطفال بكلٌة الطب،  أثناء 

                    حـت له لمدة عام دراسً  إجـازة التفرغ العلمـً التً من

 (.هـ89/0341) 

سلٌمان بن عبدهللا / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .07

الشمري،األستاذ بقسم طب العائلة والمجتمع بكلٌة الطب، أثناء 

                   إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً  

 (.ـه89/0341) 

عبدالرحمن بن علً / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .02

العرٌنً،األستاذ بقسم الهندسة الكهربائٌة بكلٌة الهندسة،  أثناء 

                      إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً

 .مع الرفع بذلك للمجلس العلمً ( هـ89/0341) 

إٌمان بنت / تم إنجازه من قبل الدكتورة الموافقة على ما  .09

عبدالرحمن القفٌدي،األستاذ بقسم طب أسنان األطفال وتقوٌم 

األسنان بكلٌة طب أألسنان، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت 

 (.هـ89/0341الثانً ) لها لمدة فصل  دراسً واحد  

فؤاد نبٌل بن / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .81

تالك،األستاذ المساعد بقسم طب أسنان األطفال وتقوٌم األسنان 

بكلٌة طب أألسنان، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة 

 (.هـ89/0341الثانً ) فصل  دراسً واحد  
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عبدهللا بن محمد / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .80

علوم السٌاسٌة بكلٌة األنظمة الحمٌد،األستاذ المساعد بقسم ال

والعلوم السٌاسٌة،  أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة 

 ( .هـ89/0341) عام دراسً 

صالح بن عبدهللا / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .88

السوٌح،األستاذ المشارك بقسم الصٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة،  أثناء 

                     علمـً التً منحـت له لمدة عام دراسًإجـازة التفرغ ال

 ( .هـ82/0389) 

 تأجيم إجازة انتفرغ انعهمي
صالح / الموافقة على تأجٌل إجازة التفرغ العلمً الممنوحة للدكتور .84

بكلٌة  بن عبدالعزٌز النصار، األستاذ بقسم المناهج وطرق التدرٌس

( هـ0341/0340) لدراسً والممنوحة لسعادته لمدة عام ا التربٌة،

لحٌن تمكنه من ذلك، وذلك لتجدٌد تكلٌفه بأمانة المركز الوطنً 

 .ألبحاث الشباب

 االتصال انعهمي
أسماء بنت محمد الجبٌر، األستاذ / الموافقة على قٌام الدكتورة .83

المساعد بقسم طب أسنان األطفال وتقوٌم األسنان  بعمل اتصال 

لٌة طب األسنان بجامعة واشنطن علمً أثناء اإلجازة الصٌفٌة بك

هـ إلى 05/7/0340بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، خالل الفترة من 

 .             هـ   وبدون رسوم 85/2/0340

صالح بن عبدالعزٌز الفراج، األستاذ / الموافقة على قٌام الدكتور .85

بعمل اتصال علمً أثناء بكلٌة المعلمٌن المساعد بقسم العلوم 

لمدة  هـ بجامعة المحٌط بالصٌن0341/0340الصٌفٌة األجازة 

دوالر  5111برسوم وقدرها ( م8101شهر ٌولٌو ) أربعة أسابٌع 

دوالر أمرٌكً قٌمة  كٌماوٌات وأدوات  6111أمرٌكً إضافًة إلى 

 .ونشر علمً لألبحاث
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 انرتشيح ننيم اجلوائس
/ ، والدكتور خلٌل اٌنالجك/ الموافقة على ترشٌح  كل من  الدكتور .86

خلٌل ساحلً اوغلو، من كلٌة االقتصاد بجامعة اسطنبول بتركٌا ، 

لنٌل جائزة الملك فٌصل العالمٌة فً الدراسات اإلسالمٌة لعام 

 .  هـ0340

 مواضيع أخري
مذكرة تحفٌز النشر العلمً إلى اللجنة الدائمة  الموافقة على إحالة .87

ها فً ضوء للدراسات والتطوٌر للنظر فً تطوٌرها وتعدٌل

 .ملحوظات أعضاء المجلس والرفع بها للمجلس خالل شهر واحد
  


