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 الرتقيات
 

مشرف بن عوض بن جربوع / لدكتور أن اإلنتاج العلمً ل المجلس ٌرى .0

علوم المختبرات بقسم مشارك إلى درجة أستاذ ٌؤهله للترقٌـة ، الروٌلً 

بعد اكتمال المدة  الطبٌة بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة بجامعة الجوف

،  (مساعدمن تارٌخ تعٌٌنه على وظٌفة أستاذ  أربع سنوات)النظامٌة 

 . وٌترك تقدٌر األداء الوظٌفً لجامعته

، لدرجة  محمد بن ٌحٌى بن إبراهٌم الصٌادي/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .5

 . اإلنتاج الحٌوانً بكلٌة علوم األغذٌة والزراعةأستاذ بقسم 

، لدرجة  عصام الدٌن محمد علً عثمان/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 .لعمرانً بكلٌة العمارة والتخطٌطالتخطٌط اأستاذ بقسم 

،  مساعد بن عبدالعزٌز بن سلٌمان الفاٌز/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 . التشرٌح بكلٌة الطب بقسم مشارك لدرجة أستاذ 

، لدرجة أستاذ خالد بن علً بن فودة نٌل/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .2

 .  الجراحة بكلٌة الطببقسم 

صالح بن عبدالعزٌز بن محمد الفراج ، / الدكتور الموافقة على ترقٌة  .6

 .لدرجة أستاذ مشارك بقسم العلوم بكلٌة المعلمٌن بعد اكتمال المدة النظامٌة

( فكر و إبداع)عدم احتساب البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر فً مجلة  .7

فً مجال الثقافة اإلسالمٌة لغرض الترقٌة اعتباراً من تارٌخ قرار المجلس 

 .لمً الع

 

 التعينات
عبدالعزٌز بن سالم الحارثً ،  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على نقل خدمات و .8

 .بكلٌة العلوم  بوظٌفة أستاذ مشارك بقسم الفٌزٌاء والفلك

، بوظٌفة أستاذ  علٌوي بن عبدهللا الشمرانً/ الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .9

 . الجوف بجامعةالدراسات القرآنٌة بكلٌة التربٌة مساعد بقسم 
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موسى بن عثمان القرموش ، بوظٌفة أستاذ / الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .01

 .مساعد بقسم األحٌاء بكلٌة العلوم بجامعة الجوف

إبراهٌم بن خالد المخلف ، بوظٌفة أستاذ / الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .00

 . بجامعة الجوف بكلٌة التربٌة الدراسات اإلسالمٌةمساعد بقسم 

عالء الدٌن خلف الهوٌش ، بوظٌفة أستاذ / الدكتورتعٌٌن ى الموافقة عل .05

 . بجامعة الجوف مساعد بقسم األمراض الباطنٌة بكلٌة الطب

سلطانة بنت عبدالمصلح البدٌوي بوظٌفة / ةالدكتورتعٌٌن الموافقة على  .04

 .بجامعة الجوف بكلٌة التربٌة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس

 اإلستعانة
محمود إسماعٌل صالح / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدة على الموافق .03

، أستاذاً غٌر متفرغ  آلدابابكلٌة  األستـاذ بقسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها

حتى نهاٌة  العام ) هـ0/7/0340من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن

 . (هـ0345/0344الدراسً 

علً بن بكر جاد األستـاذ  /االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .02

متفرغ ، أستاذاً غٌر  آلدابابكلٌة  بقسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها المشارك

ٌة  العام الدراسً حتى نها) هـ0/7/0340من  اعتباراً  لمدة عام دراسً

 .( هـ0340/0345

عبدالعزٌز بن دروٌش حكٌم ، / الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .06

عام لمدة ، أستاذاً غٌر متفرغ  آلدابابكلٌة  بقسم التارٌخ األستـاذ المشارك

ٌة  العام الدراسً حتى نها) هـ0/7/0340من  اعتباراً  دراسً

 .( هـ0340/0345

راضً بن سعد السرور ، / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .07

اً غٌر ، أستاذبكلٌة التربٌة  األستـاذ المشارك بقسم المناهج وطرق التدرٌس

حتى نهاٌة  العام ) هـ0/7/0340من  اعتباراً  ٌندراسٌ ٌنلمدة عاممتفرغ 

 .( هـ0345/0344الدراسً 

عبدالرحمن بن سلٌمان / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .08

، أستاذاً غٌر متفرغ بكلٌة التربٌة  الطرٌري ، األستـاذ بقسم علم النفس
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ٌة  العام حتى نها) هـ0/7/0340من  اعتباراً  لمدة عامٌن دراسٌٌن

 .( هـ0345/0344الدراسً 

سلٌمان بن ٌوسف البقمً / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .09

، أستاذاً  طب األسنانبكلٌة  ، األستـاذ المشارك بقسم جراحة الوجه والفكٌن

تى ح)هـ 50/00/0340من  اعتباراً  لمدة عامٌن دراسٌٌنغٌر متفرغ 

 ( هـ0345/0344نهاٌة  العام الدراسً 

 التفرغ العلمي
ولٌد  بن محمود صادق، / تم إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ما .51

السنٌة بكلٌة طب األسنان  أثناء إجـازة التفرغ  االستعاضةبقسم علوم 

 ( هـ53/0352)العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً 

حمدان بن محمد الحمدان ، / من قبل الدكتور  تم إنجازه الموافقة على ما .50

بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة  أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً 

 (.هـ59/0341)منحـت له لمدة عام دراسً 

سعد بن مرزوق العتٌبً، / تم إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ما .55

ـازة التفرغ العلمـً التً منحـت األعمال أثناء إج إدارةبقسم اإلدارة بكلٌة 

 .مع الرفع بذلك للمجلس العلمً( هـ59/0341) له لمدة عام دراسً 

حمد بن عبدالعزٌز البرٌثن، / تم إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ما .54

بقسم الفٌزٌاء والفلك بكلٌة العلوم، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت 

 (.هـ59/0341) له لمدة عام دراسً  

خالد بن محمد العٌبان ، / التفرغ العلمً  للدكتور إجازةالموافقة على تأجٌل  .53

األستاذ بقسم اإلدارة العامة بكلٌة ادارة األعمال والممنوحة لسعادته لمدة 

نظراً لتكلٌفه مشرفاً على ( هـ41/0340الثانً )فصل  دراسً واحد 

على  ،لحٌن تمكنه من ذلكبرنامج عقد األداء ضمن الخطة اإلستراتٌجٌة، 

/ واشنطن / لوس أنجلس / واشنطن  /الرٌاض )ان ٌعطى خط سٌر جدٌد 

 .(الرٌاض
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 الدورات التدريبية وورش العمل
 

بدر بن عبدالرحمن الجبري، األستاذ / الموافقة على حضور الدكتور .52

المشارك بقسم الجراحة بكلٌة الطب، دورة برنامج األبحاث 

والتابع لجامعة تورنتو فً كندا (  لً كا شٌنج للمعرفةبمعهد (اإلكلٌنٌكً

 .     هـ  ، وبدون رسوم 53/8/0340هـ وحتى 54/7/0340خالل الفترة من 

لبنى بنت عبدالرحمن األنصاري، األستاذ / الموافقة على حضور الدكتورة .56

بمعهد   (المشارك بقسم العائلة والمجتمع، دورة برنامج األبحاث اإلكلٌنٌكً

والتابع لجامعة تورنتو فً كندا خالل الفترة من (  شٌنج للمعرفة لً كا

 .هـ  ، وبدون رسوم 2/7-2/8/0240

يحًذ ثٍ اثشاهٍى انًبجذ، األستبر انًشبسك / انًىافقخ عهى حضىس انذكتىس .57

(  ثًعهذ نً كب شٍُج نهًعشفخ(ثقسى انتخذٌش، دوسح ثشَبيج األثحبث اإلكهٍٍُكً

هـ وحتى 1/9/1431كُذا خالل انفتشح يٍ وانتبثع نجبيعخ تىسَتى فً 

 .  وثذوٌ سسىو هـ  ،  2/11/1431

يحًذ ثٍ عجذانشحًٍ انغٍُى ، األستبر  / انًىافقخ عهى حضىس انذكتىس .22

، دوسح ثشَبيج األثحبث األيشاض انجبطُخ ثكهٍخ انطتثقسى  انًسبعذ

ذا وانتبثع نجبيعخ تىسَتى فً كُ(  ثًعهذ نً كب شٍُج نهًعشفخ(اإلكهٍٍُكً

 .  وثذوٌ سسىو  هـ  ،24/2/1431هـ وحتى 23/7/1431خالل انفتشح يٍ 
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 النشر العلمي
انًطهىة َششِ ، (ثٍئخ األحٍبء انذقٍقخ)كتبة  يششوع عهى طجبعخ انًىافقخ .29

عجذهللا ثٍ يسبعذ / عٍ طشٌق انجبيعخ نٍكىٌ يشجعبً عهًٍبً ، تأنٍف انذكتىس 

 .ٍٍ ثبنشٌبضانفبنح ، ثقسى انعهىو ثكهٍخ انًعهً

دنٍم انذسوس انعًهٍخ ألجُخ انفقبسٌبد )كتبة  يششوع عهى طجبعخ انًىافقخ .31

انًطهىة َششِ عٍ طشٌق انجبيعخ نتغطٍخ انًقشس انذساسً ، (انىصفً

سضب أحًذ ثٍ ساشذ / تأنٍف انذكتىس ( أسبسٍبد عهى األجُخ -حٍٍ 421)

ٌبسش ثٍ سجت / عثًبٌ ثٍ عجذهللا  انذوخً، واألستبر/ انحًٍذي ، وانذكتىس

 .انشىا، ثقسى عهى انحٍىاٌ ثكهٍخ انعهىو

( هُذسخ يصبدس انًٍبِ)عهى َشش يششوع انتشجًخ انعشثٍخ نكتبة  انًىافقخ .31

/ تشجًخ األستبر انذكتىس، نٍكىٌ يشجعبً عهًٍبً  عٍ طشٌق انجبيعخ

 .عجذانشحًٍ ثٍ عهً يحًذ انعزثخ

( نٍم يًبسسخ انتذسٌسد)عهى َشش يششوع انتشجًخ انعشثٍخ نكتبة  انًىافقخ .32

يحًذ / تشجًخ األستبر انذكتىس، نٍكىٌ يشجعبً عهًٍبً  عٍ طشٌق انجبيعخ

 .يحًذ سبنى

 


