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 الرتقيات
لطٍفح تٌد عثذالعزٌز تي إتشاهٍن العثذاللطٍف ، / على ذشقٍح الذمرىسج  الوىافقح .2

 .إلى سذثح أصرار هشاسك تقضن الذساصاخ االجرواعٍح تنلٍح اَداب

، إلى سذثح  ولٍذ تي عثواى تي إتشاهٍن الششىدي/ على ذشقٍح الذمرىس  الوىافقح .3

 .أصرار تقضن الذساصاخ اإلصالهٍح تنلٍح الوعلوٍي

صعذ تي ًاصش تي حضٍي الحضٍي ، إلى سذثح أصرار / على ذشقٍح الذمرىس  الوىافقح .4

 .تنلٍح اَداب الجغشافٍاتقضن 

خالذ تي خلف تي ساشذ الحشتً ، إلى سذثح أصرار / على ذشقٍح الذمرىس  الوىافقح .5

 .ملٌٍٍنٍح تنلٍح العلىم الطثٍح الرطثٍقٍح هشاسك تقضن الوخرثشاخ اإل

هٌذ تٌد صلٍواى تي خلٍفح الخلٍفح ، إلى سذثح / على ذشقٍح الذمرىسج  الوىافقح .6

اعرثاساً أصرار هشاسك تقضن ذقٌٍح الوعلىهاخ تنلٍح علىم الحاصة والوعلىهاخ ، 

 .هـ32/23/2543 هي

تي هحوذ الذاهغ، إلى سذثح أصرار  خالذ تي عثذالعزٌز/ على ذشقٍح الذمرىس  الوىافقح .7

 .هـ32/23/2543 اعرثاساً هي تقضن إعذاد الوعلوٍي توعهذ اللغح العشتٍح، 

 التعيينات
صاسج تٌد عثذالشحوي الشاشذ  ، تىظٍفح أصرار / الذمرىسج ذعٍٍي  علىالوىافقح  .2

تزلل لوجلش ، هع الشفع تنلٍح العلىم  هضاعذ تقضن الٌثاخ واألحٍاء الذقٍقح

 .الجاهعح 

، تىظٍفح أصرار هضاعذ  أحوذ تي إتشاهٍن الزهشاًً/ الذمرىس ذعٍٍي  الوىافقح على .8

 . تزلل لوجلش الجاهعح ، هع الشفع تنلٍح الوعلوٍي  تقضن الحاصة اَلً

حوىد تي ظافش الذوصشي ، تىظٍفح أصرار هضاعذ / الذمرىس لوىافقح على ذعٍٍي ا  .2

 .تزلل لوجلش الجاهعح ، هع الشفع تقضن الحاصة اَلً تنلٍح الوعلوٍي 

ضحى تٌد هصطفً الٌىسي  ، تىظٍفح أصرار / الذمرىسج ذعٍٍي  علىالوىافقح  .21

، هع الشفع تنلٍح علىم األغزٌح والزساعح  هضاعذ تقضن علىم األغزٌح والزساعح
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  .تزلل لوجلش الجاهعح ، هع الشفع تنلٍح الرشتٍح  هضاعذ تقضن الرشتٍح الخاصح
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