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 االستعانة
 

عوض بن حمد القوزي ، األستــاذ  /تجديد االستعانة بخدمات الدكتورعلى الموافقة  .21

، أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من بكلية اآلداب بقسم اللغة العربية وآدابها 
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اعتبــاراً من  ، أستــاذاً غير متفرغ لمدة عام التربيةكلية التربوية ب اإلدارةبقسم 

 (.هـ2344/2343حتى نهاية العام الجامعي ) هـ2/7/2344

ــاذ ـ، األست مليحان بن معيض الثبيتي /االستعانة بخدمات الدكتور تجديدعلى الموافقة  .24

اعتبــاراً  غير متفرغ لمدة عام، أستــاذاً  التربيةكلية التربوية ب اإلدارةبقسم  المشارك
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محمد بن حمد الوهيبي ، األستــاذ  /االستعانة بخدمات الدكتور تجديدعلى الموافقة  .23

اعتبــاراً  ، أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين العلومكلية ب بقسم النبات واألحياء الدقيقة

 (.هـ2343/2345حتى نهاية العام الجامعي ) هـ2/7/2344من 

سلوى بنت عبدالحميد الخطيب ، / ةتأجيل االستعانة بخدمات الدكتورعلى الموافقة  .25

اآلداب ، أستــاذاً غير متفرغ اعتبــاراً من كلية باألستــاذ بقسم الدارسات االجتماعية 

صل ألفكون اعتبــاراً من بداية تل هـ ،2341/2344للعام  األولصل الدارسي ألفبداية 

 .هـ2344/2343للعام  األولالدارسي 

صالح بن مبارك الدباسي، / االستعانة بخدمات الدكتور تعديل تاريخ بداية الموافقة .26

، أستــاذاً غير متفرغ اعتبــاراً من بكلية التربية األستــاذ بقسم تقنيات التعليم 

 .هـ2/7/2344هـ بدالً من 11/7/2344
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 والتقاعد املبكراالستقالة 
المحاضرة بقسم ، هدى بنت عبدالرحمن الحليسي / المحاضرةإحالة على  الموافقة .27

، اعتباراً من بداية  على التقاعد المبكر اللغات والترجمةبكلية اللغة اإلنجليزية والترجمة 

 .هـ2344/2343 األولصل الدراسي ألف

األستاذ المساعد بقسم ، عبدالرحمن بن عبود باسندوه /  إحالة الدكتورعلى  الموافقة .21

 .هـ23/21/2344، اعتباراً من  على التقاعد المبكر التربيةكلية ب نيةألفالتربية 

 

 التفرغ العلمي تقارير
 

يوسف بن عبدالرحمن الشميمري،األستاذ / إنجازه من قبل الدكتور ما تمالموافقة على  .29

المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس أثناء إجـازة التفرغ العلمـي التي منحـت له لمدة 

 (.هـ2342/2341صل الثاني ألف)عام دراسي بدءاً من 

 التفرغ العلمي إجازة
عبدالرحمن عبدالوهاب ابابطين ، األستاذ المشارك بقسم  /على منح الدكتور الموافقة .11

فصل لمدة  داخل و خارج المملكة إجازة تفرغ علمي التربوية  بكلية التربية، اإلدارة

هـ وتنتهي بنهاية دوام 7/21/2344تبدأ من  (هـ2344/2343 األول)دراسي واحد 

العالمية  إلسالميةايقضيها في كل من جامعة الملك سعود والجامعة  ، هـ3/4/2343

  .بماليزيا

ناصر مرشد الزير ، األستاذ المساعد بقسم الجغرافيا   /على منح الدكتور الموافقة .12

 األول)فصل دراسي واحد لمدة  داخل و خارج المملكة إجازة تفرغ علمي بكلية اآلداب،

 ، هـ3/4/2343هـ وتنتهي بنهاية دوام 7/21/2344تبدأ من  (هـ2344/2343

كل من جامعة الملك سعود وجامعة ليستر ببريطانيا وجامعة ماليزيا الوطنية  يقضيها في

 .بماليزيا وجامعة االسكندرية بمصر

ساعد بقسم حمد عبدالرحمن الزومان  ، األستاذ الم /على منح الدكتور الموافقة .11

 داخل و خارج المملكة إجازة تفرغ علمي األسنانبكلية طب   باألسنان ةنسجة المحيطاأل

هـ وتنتهي بنهاية دوام 7/21/2344تبدأ من  (هـ2344/2343)عام دراسي لمدة 

يقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة رادبود بهولندا  ، هـ16/7/2343

 .وجامعة اوهايو ستيت وجامعة لويزيانا بالواليات المتحدة االمريكية
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 الثقافةالمساعد بقسم  سلطان فهد الطبيشي  ، األستاذ /على منح الدكتور الموافقة .14

عام دراسي لمدة  داخل و خارج المملكة إجازة تفرغ علمي بكلية التربية،  اإلسالمية

 ، هـ16/7/2343هـ وتنتهي بنهاية دوام 7/21/2344تبدأ من   (هـ2344/2343)

يقضيها في كل من جامعة الملك سعود والخزانة الحسنية للمخطوطات بالمغرب والمكتبة 

  .لمخطوطات بتركياالسليمانية ل

سهر قارى نصر الدين سمرقندي ، األستاذ المساعد بقسم  /ةعلى منح الدكتور الموافقة .13

فصل دراسي واحد لمدة  داخل و خارج المملكة إجازة تفرغ علمي التاريخ بكلية اآلداب،

 هـ3/4/2343هـ وتنتهي بنهاية دوام 7/21/2344تبدأ من  (هـ2344/2343 األول)

تقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة اسطنبول وجامعة مرمره واألرشيف  ،

البريطاني ومكتبة المتحف الوطني  ببريطانيا ومكتبة الجامعة  واألرشيفالعثماني بتركيا 

  .االمريكية ومكتبة االسكندرية ودار الكتب الوطنية بمصر

ستاذ المساعد بقسم العلوم عبدهللا محمد الحميد ، األ /على منح الدكتور الموافقة .15

 خارج المملكة  إجازة تفرغ علميلمنحه  السياسية  بكلية الحقوق والعلوم السياسية،

هـ وتنتهي 7/21/2344تبدأ من   (هـ2344/2343 األول)فصل دراسي واحد لمدة 

  .يقضيها في جامعة بريتش كولومبيا بكندا ، هـ16/7/2343بنهاية دوام 

 

 النشر العلمي
 

النص  –طب األمراض الجلدية )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .16

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( الجزء الثاني -مزود بالصور التوضيحية

النص  –طب األمراض الجلدية )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .17

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( األولالجزء  -مزود بالصور التوضيحية

عن ( دليل ترميم اآلثار لآلثاريين)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .11

 .طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً 

( مفاهيم فلسفية أساسية –العلم )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .19

 .عاً علمياً عن طريق الجامعة ليكون مرج

الجزء  –تنظيم المعلومات )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب   .41

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( األول

الجزء  –تنظيم المعلومات )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .42

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( الثاني


