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

وجامعة جريفث  األمريكيةها في كل من جامعة نبراسكا لنكولن بالواليات المتحدة يقضي

 .باستراليا

  اإلدارةطارق محمد صالح السلوم ، األستاذ المساعد بقسم  ألدكتورعلى منح  الموافقة .36
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 ، هـ3/4/2343هـ وتنتهي بنهاية دوام 7/21/2344تبدأ من  (هـ2344/2343 األول)

 .األمريكيةيقضيها في جامعة الملك سعود وجامعة جورج ميسن بالواليات المتحدة 

فهد عبدالحميد ابراهيم العريك  ، األستاذ المساعد بقسم  /على منح الدكتور الموافقة .37

عام  دراسي لمدة  خارج المملكة  رغ علميإجازة تفتدريب المعلمين  بمعهد اللغة العربية،

 ، هـ16/7/2343هـ وتنتهي بنهاية دوام 23/4/2343تبدأ من   (هـ2344/2343)

لوجامعة اوتواه  األمريكيةيقضيها في كل من جامعة ميشجن ان اربور بالواليات المتحدة 

 .بكندا وجامعة اس تي اندرويس ببريطانيا

بنت عبدالرحمن الجبر ، األستاذ المشارك بقسم  حصه /ةعلى منح الدكتور الموافقة .38

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

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

وجامعة تقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة بور تالند ستيت  ، هـ3/4/2343

وجامعة جنجي بالصين  األمريكيةجورج تاون وجامعة نيويورك بالواليات المتحدة 

ومكتبة المتحف البريطاني بالمملكة المتحدة والمكتبية الوطنية بباريس واالرشيف 

 .والمكتبة الوطنية بالهند

ة عبدالرحمن عبدهللا المطرفي ، األستاذ بقسم علم االدوي /على منح الدكتور الموافقة .39

فصل  دراسي لمدة  داخل وخارج المملكة إجازة تفرغ علمي والسموم  بكلية الصيدله،

هـ وتنتهي بنهاية دوام 23/4/2343تبدأ من  (هـ2344/2343الثاني )  واحد

يقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة جنوب الينوي بالواليات  ، هـ1/7/2343

  .األمريكيةالمتحدة 

ابتسام عمر محمد باجنيد ، األستاذ  المشارك بقسم  /ةالدكتورعلى منح  الموافقة .51

فصل دراسي لمدة  داخل وخارج المملكة إجازة تفرغ علمي الرياضيات  بكلية العلوم،

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

ميسن بالواليات تقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة  جورج  ، هـ3/4/2343

 .األمريكيةالمتحدة 

زياد بن عثمان ابراهيم الحقيل ، األستاذ المشارك بقسم  /على منح الدكتور الموافقة .52

عام لمدة  خارج المملكة  إجازة تفرغ علميلمنحه  الهندسة الكهربائية  بكلية الهندسة،

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

 .األمريكيةيقضيها في جامعة والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة  ، هـ16/3/2343

عزه عمر عبدهللا الغامدي ، األستاذ المساعد بقسم علم  /ةعلى منح الدكتور الموافقة .51

عام دراسي لمدة  داخل المملكة إجازة تفرغ علميلمنحها  النفس بكلية التربية،

 ، هـ16/7/2343تنتهي بنهاية دوام هـ و7/21/2344تبدأ من  (هـ2344/2343)

  .تقضيها في جامعة الملك سعود

عبدهللا بن محمد حسن السعيدي ، األستاذ بقسم الثقافة  /على منح الدكتور الموافقة .54

فصل  لمدة  داخل وخارج المملكة إجازة تفرغ علميلمنحه  االسالمية   بكلية التربية،

هـ وتنتهي بنهاية دوام 23/4/2343تبدأ من  (هـ2344/2343الثاني )دراسي واحد 

يقضيها في كل من جامعة الملك سعود والجامعة االسالمية بماليزييا  ، هـ16/7/2343
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وجامعة محمد  باالردن ومكتبة استانبول بتركيا ردنية وجامعة اليرموكألوالجامعة ا

 .الخامس بالمغرب

ب ، األستاذ المشارك بقسم اآلثار سعود سليمان احمد الذيا /على منح الدكتور الموافقة .53

 دراسي واحد صلفلمدة  داخل وخارج المملكة إجازة تفرغ علمي بكلية السياحة واآلثار ،

 هـ3/4/2343هـ وتنتهي بنهاية دوام 27/21/2344تبدأ من  (هـ2344/2343 األول) 

يقضيها في كل من جامعة الملك سعود المكتبة الوطنية والمكتبة الشرقية بفرنسا  ،

والمتحف البريطاني ببريطانيا ومتحف توب قابو سراي بتركيا ومؤسسة فان برشم 

  .بجنيف ومكتبة االسكندرية بمصر وارشيف السير ريكمانس ببروكسل

ستاذ المشارك بقسم علوم يوسف بن احمد العوهلي  ، األ/ على منح الدكتور الموافقة .55

ي  داخل وخارج  المملكة الحاسب  بكلية علوم الحاسب والمعلومات ، إجازة تفرغ علم

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

هـ ، يقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة ستانفورد ومركز 16/7/2343

 .األمريكيةماعية بالواليات المتحدة ابحاث الشبكات االجت

  

 االتصال العلمي
نبيل بن علي الراجح، األستاذ المشارك بقسم التكنولوجيا / على طلب الدكتور  الموافقة .56

الحيوية الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية للقيام باتصال علمي  مع جامعة روان في 

 .هـ9/8/2344 -15/7الطبية للمدة من  فرنسا  للقيام بابحاث في مجال المعلوماتيه

مهدي بن عبدالمحسن القحطاني، األستاذ المساعد بقسم / على طلب الدكتور  الموافقة .57

التكنولوجيا الحيوية الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية للقيام باتصال علمي  واجراء 

هـ 7/8/2344 -14/7بحوث علمية مع جامعة كاردف باللملكة المتحدة  للمدة من 

 .م17/6/1121-24/6الموافق 

هند بنت عبدالعزيز الفدا، بقسم المناهج وطرق التدريس / على طلب الدكتورة  الموافقة .58

  األمريكيةلكلية التربية للقيام باتصال علمي  مع جامعة وسط فلوريدا بالواليات المتحدة 

 .هـ16/8/2344 -16/7للمدة من 

بن عبدالعزيز الفراج، األستاذ المشارك بقسم العلوم  صالح/ على طلب الدكتور  الموافقة .59

بكلية المعلمين للقيام باتصال علمي  واجراء بحوث علمية مشتركة مع جامعة المحيط 

 .م1121اسابيع خالل شهر يوليو  3بالصين لمدة 

 

 النشر العلمي
 

وقطر أثناء الحكم  األحساء والقطيف في اإلدارةالحكم و)الموافقة على احتساب كتاب  .61

عبدهللا بن / ، تأليف الدكتور(م2924 – 2872/ هـ 2442 – 2188العثماني الثاني 

ناصر السبيعي، األستاذ المشارك بقسم التاريخ بكلية اآلداب، ضمن الحد األدنى المطلوب 

 .للترقية لدرجة أستاذ 
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قطر أثناء الحكم األحساء والقطيف و القضاء واألوقاف في)الموافقة على احتساب كتاب  .62

عبدهللا بن / ، تأليف الدكتور(م2924 – 2872/ هـ 2442 – 2188العثماني الثاني 

ناصر السبيعي، األستاذ المشارك بقسم التاريخ بكلية اآلداب، ضمن الحد األدنى المطلوب 

 .للترقية لدرجة أستاذ 

فرع )سعود  ة جامعة الملكلمجلـ السابقة هيئة المحررين تمديد فترةالموافقة على  .61

 .(هـ 2341/2344للعام الدراسي  األولحتى نهاية الفصل الدراسي  (اآلداب

( أساسيات الكيمياء غير العضوية)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .64

  .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً 

، المطلوب (أخالقيات الحرب في السيرة النبوية)الموافقة على طباعة مشروع كتاب .63

 .نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


