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عنبرة بنت خمٌس بن بالل السعود ، إلى رتبة / الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .1

  .مشارك بقسم الجغرافٌا بكلٌة اآلداب  أستاذ

عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن المنصور ، إلى / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .2

 .مشارك بقسم اللغات األوربٌة والترجمة بكلٌة اللغات والترجمة أستاذرتبة 

 أستاذعماد الدٌن محمد أدٌب أوطه باشً ، إلى رتبة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 . مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء بكلٌة العمارة والتخطٌط

 أستاذتبة نبٌل بن فؤاد بن ٌوسف تالك ، إلى ر/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 .وتقوٌم األسنان بكلٌة طب األسنانمشارك بقسم طب أسنان األطفال 

مشارك  أستاذمحمد حامد محمد العجمً ، إلى رتبة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .5

 . بقسم الصٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة 

مشارك  أستاذجمال جمال عبدالرؤوف بدر، إلى رتبة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

 . سم علم الحٌوان بكلٌة العلومبق

 انتعيينات
مساعد  أستاذمحمد بن علً بن مطرود ، بوظٌفة / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .7

 .بكلٌة التربٌة بقسم الثقافة اإلسالمٌة 

 أستاذتوفٌق بن عبدالمحسن المزٌنً ، بوظٌفة / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .8

 .طب الطوارئ بكلٌة الطب مساعد بقسم 

مساعد  أستاذعبدالكرٌم بن فهد الهذٌل ، بوظٌفة / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .9

 .         بقسم علم األمراض بكلٌة الطب ،

 أستاذهناء بنت عبدالرحمن الزامل ، بوظٌفة / الموافقة على تعٌٌن الدكتورة  .11

 .مساعد بقسم علم وظائف األعضاء بكلٌة الطب ،

مساعد  أستاذعامر بن معٌوف العنزي ، بوظٌفة  /الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .11

 .بكلٌة الصٌدلة  بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة

 أستاذبن عبدالرحمن الجفالً ، بوظٌفة  إبراهٌم/ الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .12

 .الصٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة مساعد بقسم 

مساعد  تاذأسملفً بن مبارك الدوسري ، بوظٌفة / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .13

 .لٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بقسم أصول التربٌة البدنٌة بك

مساعد  أستاذسامً بن محمد الحمٌدي ، بوظٌفة / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .14

 .بكلٌة الهندسة  بقسم الهندسة الكهربائٌة

 أستاذمهدي بن عبدالمحسن القحطانً ، بوظٌفة / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .15

 .بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة  د بقسم التكنولوجٌا الطبٌة الحٌوٌةمساع
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 االنتقال
المساعد بوحدة  ستاذمشعل بن حسن الشمري ، األ/ على انتقال الدكتور  الموافقة .16

 .اللغات إلى قسم اللغات األوروبٌة والترجمة بكلٌة اللغات والترجمة 

 

 االستعانة
 ستاذمحمد بن عبدالعزٌز القبانً ، األ/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .17

اً غٌر متفرغ لمدة عامٌن اعتباراً من أستاذبقسم الجغرافٌا بكلٌة اآلداب ، 

حتى نهاٌة الفصل الدراسً األول للعام الجامعً )هـ 29/2/1432

 ( .هـ1433/1434

 ستاذعبدهللا بن حامد المعٌقل ، األ /الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .18

اً غٌر متفرغ اعتباراً من أستاذالمساعد بقسم اللغة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب ، 

ألول للعام الجامعً حتى نهاٌة الفصل الدراسً ا)هـ 1/7/1432

 .(هـ1433/1434

 

ن محمد عقٌل ، عبدالرحمن ب/ الموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتور .19

اً غٌر متفرغ اعتباراً من أستاذبقسم علم األدوٌة بكلٌة الصٌدلة ،  ستاذاأل

ألول للعام الجامعً حتى نهاٌة الفصل الدراسً ا)هـ 1/7/1432

 .(هـ1433/1434

عبدهللا بن عبدالعزٌز البدر ، / الموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتور .21

اً غٌر متفرغ اعتباراً من أستاذبقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة بكلٌة الصٌدلة ،  ستاذاأل

ول للعام الجامعً حتى نهاٌة الفصل الدراسً األ)  هـ1/7/1432

 .( هـ1433/1434

 .الموافقة على تجدٌد االستعانة ألحد أعضاء هئٌة التدرٌس عدم  .21

 االستقانة
 ستاذهدى بنت عبدهللا العبدالكرٌم ، األ/ الموافقة على قبول استقالة الدكتورة  .22

 .هـ 21/7/1432كلٌة الطب ، اعتباراً من المساعد بقسم األمراض الباطنة ب

 

 

 

دالل بنت سعد الراجح ، المعٌدة بقسم تقنٌة / الموافقة على قبول استقالة المعٌدة  .23

 .هـ  9/11/1431المعلومات بكلٌة علوم الحاسب والمعلومات ، اعتباراً من 
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 تقارير انتفرغ انعهمي
 ستاذسلٌمان بن محمد الهدلق،األ/ إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ماتم .24

التفرغ العلمـً  إجازةالمشارك بقسم علوم إصالح األسنان بكلٌة طب األسنان أثناء 

 (.هـ31/1431)التً منحـت له لمدة عام دراسً 

 ستاذسالم بن سفر الغامدي،األ/ الموافقة على ماتم إنجازه من قبل الدكتور  .25

التفرغ  إجازةاإلنتاج النباتً أبكلٌة علوم األغذٌة والزراعة ثناء المشارك بقسم 

 (.هـ31/1431االول)العلمـً التً منحـت له لمدة فصل دراسً واحد  

 

 انتفرغ انعهمي إجازة
بقسم الثقافة  ستاذبن عبدالرحمن العروان األ إبراهٌم/ الموافقة على منح الدكتور  .26

تفرغ علمً داخل المملكة لمدة  عام دراسً  إجازةاالسالمٌة بكلٌة التربٌة، 

 (هـ 1432/1433)

المشارك بقسم  ستاذمحمد بن عبدهللا الجراح ، أأل/ الموافقة على منح الدكتور  .72

تفرغ علمً خارجً لمدة فصل دراسً واحد   إجازةاألعمال،  إدارةاإلقتصاد بكلٌة 

 ( هـ1432/1433األول )

بقسم علم الحٌوان  ستاذسلٌمان العقل األعلً بن / الموافقة على منح الدكتور  .28

راسً واحد تفرغ علمً داخل وخارج المملكة لمدة  فصل د إجازةبكلٌة العلوم، 

 (هـ 1432/1433األول )

بقسم علم االدوٌة  ستاذمحمد بن سعد الحمٌد األ/ الموافقة على منح الدكتور  .29

تفرغ علمً داخل وخارج المملكة لمدة  فصل  إجازةوالسموم بكلٌة الصٌدلة، 

 (هـ 1432/1433األول )راسً واحد د

المشنارك   بقسنم  سنتاذصالح بنن عبندالعزٌز الفنراج األ/ الموافقة على منح الدكتور  .41

تفننرغ علمننً داخلننً وخننارجً لمنندة فصننل دراسننً  إجننازةالعلننوم  بكلٌننة المعلمننٌن ، 

 (هـ1432/1433االول )واحد 

خالند بنن محمند العٌبنان  / التفرغ العلمً لسعادة  الدكتور  إجازةالموافقة على تمدٌد  .31

اإلعمنال ، والممنوحنة لسنعادته لمندة فصنل  إدارةالعامة بكلٌنة  دارةبقسم اإل  ستاذاأل

والتنً تنم تيجٌلهنا لحنٌن تمكنن سنعادته منن ( هنـ 31/1431الثنانً ) دراسً واحد  

 .( هـ1432/1433) ذلك لتكون لمدة عام 
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 اجلمعيات انعهمية
 

 .الموافقة على حل جمعٌة علم األمراض والمختبرات الطبٌة .32

 

 
 انقسم انثاني

 :تشكيم جلان نفحص اإلنتاج انعهمي
 

أعضنناء هٌئننة التنندرٌس  تمننت الموافقننة علننى تشننكٌل لجننان لفحننل اإلنتنناج العلمننً لسننبعة منننا كمنن  .33

 .المتقدمٌن لدرجة أستاذ مشارك ودرجة أستاذ 

 
  


