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 الترقيات
ضاوٌ بَ صاحل بَ أمحد الىكًن ، لدزجُ أضتاذ / املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىز  .1

 . بقطي ٍِدضُ احلاضب بكمًُ عمىً احلاضب واملعمىوات

جُ حمىد بَ إبساًِي بَ عبدالكسيي العبًداء ، لدز/ املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىز  .2

 . أضتاذ وشازك بقطي عمىً إصالح األضٍاُ بكمًُ طب األضٍاُ

وّا عبدالسمحَ حمىد ضمطاُ ، لدزجُ أضتاذ بقطي / املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىزَ  .3

 .  الكًىًاء الصًدلًُ بكمًُ الصًدلُ

عبداهلل بَ حمىد بَ عبداهلل املاجد ، لدزجُ أضتاذ / املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىز  .4

 . الكًىًاء بكمًُ العمىًوشازك بقطي 

إبساًِي بَ ٌاصس بَ عمٌ الصىيطٌ ، لدزجُ أضتاذ / املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىز  .5

 . بقطي عمي احلًىاُ بكمًُ العمىً

حمىد بَ محد بَ عبدالسمحَ املػًىلٌ ، لدزجُ أضتاذ / املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىز  .6

 . َ الٍظاوًُبعد اكتىاه املدبقطي احملاضبُ بكمًُ إدازَ األعىاه 

ضسٍ حمىد زشًد ضامل بسكات ، لدزجُ أضتاذ / املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىز  .7

 . وشازك بقطي الرتبًُ اخلاصُ بكمًُ الرتبًُ

إضالً أوني شكٌ عبدالىكًن ، لدزجُ أضتاذ / املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىز  .8

 . وشازك بقطي التدزيب التطبًقٌ بكمًُ الرتبًُ البدًٌُ والسياضُ

عثىاُ بَ تسكٌ بَ ضمًىاُ الرتكٌ ، لدزجُ أضتاذ / افقُ عمِ تسقًُ الدكتىز املى .9

 .وشازك بقطي تقًٍات التعمًي بكمًُ املعمىني 

وٍصىز بَ ضعد بَ فّد الكسيديظ ، لدزجُ / املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىز  .11

 . بكمًُ عمىً األغريُ والصزاعُ احلًىاٌٌأضتاذ بقطي اإلٌتاج 

عبداجملًد بَ عبدالسمحَ بَ إدزيظ الدزيظ، / الدكتىز املىافقُ عمِ تسقًُ  .11

 . لدزجُ أضتاذ وشازك بقطي عمي وظائف األعضاء بكمًُ الطب

حمىد بَ ضامل بَ خمف الدوضسٍ ، لدزجُ أضتاذ / املىافقُ عمِ تسقًُ الدكتىز  .12

 . وشازك بقطي العقاقري بكمًُ الصًدلُ
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 العلمي النشر

 

املطمىب ٌشسه عَ طسيق ، (البًىت الركًُ)كتاب  وشسوع عمِ طباعُ املىافقُ .13

ٌىبٌ حمىد حطَ، األضتاذ بقطي / اجلاوعُ لًكىُ وسجعًا عمىًًا ، تألًف الدكتىز

 . العىازَ وعمىً البٍاء بكمًُ العىاز والتدطًط

املطمىب ٌشسه عَ ، (سمُعمي اجتىاع اجل)كتاب  وشسوع عمِ طباعُ املىافقُ .14

أمحد أٌىز حمىد ضًد ، / طسيق اجلاوعُ لًكىُ وسجعًا عمىًًا ، تألًف الدكتىز 

 . األضتاذ املشازك بقطي الدزاضات االجتىاعًُ بكمًُ اآلداب

 

املطمىب ٌشسه ، (الىقف والعىساُ اإلضالوٌ)كتاب  وشسوع عمِ طباعُ املىافقُ .15

ٌىبٌ حمىد حطَ، / ًًا ، تألًف الدكتىزعَ طسيق اجلاوعُ لًكىُ وسجعًا عمى

 األضتاذ بقطي العىازَ وعمىً البٍاء بكمًُ العىاز والتدطًط

 

، (وقدوُ يف التخمًن العددٍ بمػُ الفىزتساُ)كتاب  وشسوع عمِ طباعُ املىافقُ .16

كىاه / املطمىب ٌشسه عَ طسيق اجلاوعُ لًكىُ وسجعًا عمىًًا ، تألًف الدكتىز

 . األضتاذ بقطي العمىً الطبًعًُ بكمًُ اجملتىع بالسياضزضالُ حمىد زضالُ،  

يف السياضًات  MATLABاضتددً بسٌاوج )كتاب  وشسوع عمِ طباعُ املىافقُ .17

املطمىب ٌشسه عَ طسيق اجلاوعُ لًكىُ وسجعًا عمىًًا، تألًف ، (اجلاوعًُ

 . ىًعبري  محًدٍ احلسبٌ، األضتاذ املطاعد بقطي السياضًات بكمًُ العم/ الدكتىزَ

، املطمىب ٌشسه عَ طسيق (التخمًن العددٍ)كتاب  وشسوع عمِ طباعُ املىافقُ .18

/ ، تألًف الدكتىز(التخمًن العددٍ -زيض/253) اجلاوعُ لتػطًُ املقسز الدزاضٌ

 . عًطِ عبداهلل الطعًد، بقطي السياضًات بكمًُ العمىً

تًُ يف تصىًي العٍاصس الٍبا)املىافقُ عمِ ٌشس وشسوع الرتمجُ العسبًُ لكتاب  .19

ضاوٌ حمىد / لًكىُ وسجعًا عمىًًا ، تسمجُ الدكتىز عَ طسيق اجلاوعُ( املىاقع

 . شًذ ديب، األضتاذ املطاعد بقطي التدطًط العىساٌٌ بكمًُ العىازَ والتدطًط

( املفاًِي األضاضًُ يف الطًاضُ)املىافقُ عمِ ٌشس وشسوع الرتمجُ العسبًُ لكتاب  .21

وٍري حمىىد بدوٍ، / سجعًا عمىًًا ، تسمجُ الدكتىزلًكىُ و عَ طسيق اجلاوعُ

 . األضتاذ بقطي العمىً الطًاضًُ بكمًُ األٌظىُ والعمىً الطًاضًُ

وقدوُ يف اإلحصاء )املىافقُ عمِ ٌشس وشسوع الرتمجُ العسبًُ لكتاب  .21

وّدٍ / لًكىُ وسجعًا عمىًًا ، تسمجُ الدكتىز عَ طسيق اجلاوعُ( االجتىاعٌ
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ألضتاذ املشازك بكمًُ عمىً األغريُ والصزاعُ، بقطي االقتصاد وعًض الطمطاُ، ا

 . الصزاعٌ

عَ ( اضطساب طًف التىحد)املىافقُ عمِ ٌشس وشسوع الرتمجُ العسبًُ لكتاب  .22

حمىد إمساعًن / الدكتىز: كاًل وَلًكىُ وسجعًا عمىًًا ، تسمجُ  طسيق اجلاوعُ

حمىد حمىىد عىاد، / واألضتاذ .أبى شعريه، األضتاذ املطاعد بكمًُ اجملتىع بالسياض

 . بكمًُ اجملتىع بالسياض

عَ ( اهلًدزوجًىلىجًا احلقمًُ)املىافقُ عمِ ٌشس وشسوع الرتمجُ العسبًُ لكتاب  .23

ٌاصس بَ ضعد العسيفٌ، / لًكىُ وسجعًا عمىًًا ، تسمجُ الدكتىز طسيق اجلاوعُ

 . األضتاذ املطاعد بقطي اجلًىلىجًا بكمًُ العمىً

الطسائق األضاضًُ لتخمًن )ِ ٌشس وشسوع الرتمجُ العسبًُ لكتاب املىافقُ عم .24

لًكىُ وسجعًا عمىًًا ،  عَ طسيق اجلاوعُ( " اجلصء األوه"الطًاضُ والتدطًط 

وصيد وشّىز الرتكاوٍ، األضتاذ املشازك بقطي التدطًط / تسمجُ الدكتىز

 . العىساٌٌ بكمًُ العىازَ والتدطًط

حملُ عمِ التىلًد وأوساض )مجُ العسبًُ لكتاب املىافقُ عمِ ٌشس وشسوع الرت .25

ومك حمىد / َلًكىُ وسجعًا عمىًًا، تسمجُ الدكتىز عَ طسيق اجلاوعُ( الٍطاء

 . احلكًي، األضتاذ املطاعد بقطي الٍطاء والىالدَ بكمًُ الطب البشسٍ

املطمىب ٌشسه عَ ، (العالقات املائًُ يف الٍبات)كتاب  طباعُإعادَ عمِ  املىافقُ .26

، (العالقات املائًُ يف الٍبات –ٌبت  373)يق اجلاوعُ لتػطًُ املقسز الدزاضٌ طس

حمىد بَ محد الىًِيب، بقطي الٍبات واألحًاء الدقًقُ بكمًُ / تألًف الدكتىز 

 . العمىً

املطمىب ٌشسه عَ ، (اقتصاديات املىازد والبًئُ)كتاب  طباعُإعادَ عمِ  املىافقُ .27

حمىد حاود عبداهلل، / مىًًا ، تألًف الدكتىز طسيق اجلاوعُ لًكىُ وسجعًا ع

 . بقطي االقتصاد بكمًُ إدازَ األعىاه

املطمىب ٌشسه ، (أضظ عمي األحافري الدقًقُ)كتاب  طباعُإعادَ عمِ  املىافقُ .28

، (وبادئ األحافري الدقًقُ –جًى  242) عَ طسيق اجلاوعُ لتػطًُ املقسز الدزاضٌ 

 . سيح، بقطي اجلًىلىجًا بكمًُ العمىًعمٌ عبداهلل الف/ تألًف الدكتىز 

املطمىب ، (املٍظىز اهلٍدضٌ: تصىًي ٌظي السٍ)كتاب  طباعُإعادَ عمِ  املىافقُ .29
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ٍِدضُ ٌظي املًاه "ِصز  334) ٌشسه عَ طسيق اجلاوعُ لتػطًُ املقسز الدزاضٌ 

أمحد إبساًِي / عبدالسمحَ عمٌ العربُ، والدكتىز/ ، تسمجُ الدكتىز "(والسٍ

فىشٍ ضعًد عىاد، بقطي / حطني حمىد الػبازٍ، والدكتىز/ ، والدكتىزالعىىد

 . اهلٍدضُ الصزاعًُ بكمًُ عمىً األغريُ والصزاعُ

الطسائق األضاضًُ لتخمًن )املىافقُ عمِ ٌشس وشسوع الرتمجُ العسبًُ لكتاب  .31

لًكىُ وسجعًا عمىًًا ،  عَ طسيق اجلاوعُ( " اجلصء الثاٌٌ"الطًاضُ والتدطًط 

وصيد وشّىز الرتكاوٍ، األضتاذ املشازك بقطي التدطًط / الدكتىز تسمجُ

 . العىساٌٌ بكمًُ العىازَ والتدطًط

عَ ( ٌظسيُ الطًاضُ اخلازجًُ)املىافقُ عمِ ٌشس وشسوع الرتمجُ العسبًُ لكتاب  .31

عبدالطالً عمٌ وٍصىز، / لًكىُ وسجعًا عمىًًا، تسمجُ الدكتىز طسيق اجلاوعُ

 . ي العمىً الطًاضًُ بكمًُ األٌظىُ والعمىً الطًاضًُاألضتاذ املشازك بقط

 
 الجامعة مجلة

 
التقسيس الطٍىٍ املقدً وَ جلٍُ احملسزيَ جملمُ جاوعُ املمك ضعىد  املىافقُ عمِ .32

 . ـ 1430/1431ِالمجٍُ خاله العاً الدزاضٌ  أٌشطُ، عَ (العمىًفسع  )
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