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هـ  تقضيها في جامعة الملك سعود وجامعة بولدر وجامعة جورج تاون 16/7/2343

  .وجامعة ليون بفرنسا وجامعة منوبة بتونس األمريكيةبالواليات المتحدة 
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هـ وتنتهي بنهاية يوم  23/4/2343تبدأ من  (هـ2343/ 2344الثاني )دراسي  واحد  

 -هـ يقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة والية وسكونسون16/7/2343

  .مديسون بالواليات المتحدة األمريكية

عبدهللا عثمان عبدالكريم الخراشي  ، األستاذ المشارك بقسم  /الدكتورمنح  على الموافقة .36
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هـ وتنتهي بنهاية يوم  23/4/2343 تبدأ من( هـ2343/ 2344الثاني )

وجامعة القاهرة بمصر ومكتبات  هـ يقضيها في كل من جامعة الملك سعود16/7/2343

ومراكز بحث بتركيا ومركز الدراسات اإلسالمية بماليزيا وجامعة سيدي محمد عبدهللا 

  .بالمغرب وجامعة كمبردج ببريطانيا

بقسم الهندسة المدنية  األستاذطارق حمود سليمان المسلم ،  /على منح الدكتور الموافقة .37

 األول)فصل  دراسي واحدلمدة  داخل وخارج المملكة  إجازة تفرغ علمي بكلية الهندسة،

هـ  3/4/2343هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من   (هـ2343/ 2344

  .األمريكيةارفاين بالواليات المتحدة -يقضيها في جامعة كاليفورنيا

بقسم طب العائلة  األستاذجمال صالح بخيت جارهللا ، / على منح الدكتور الموافقة .38

جتمع بكلية الطب، إجازة تفرغ علمي  داخل وخارج المملكة لمدة فصل  دراسي والم

هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من (  هـ2343/ 2344 األول)واحد

 .الحيوية بجامعة موناش باستراليا هـ  يقضيها في مركز االخالقيات3/4/2343

المساعد بقسم  األستاذ عبدالعزيز سالم محمد النوح ، /على منح الدكتور الموافقة .32

فصل  لمدة  داخل و خارج المملكة إجازة تفرغ علمي التربية وعلم النفس بكلية المعلمين،

هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من  (هـ2343/ 2344 األول)دراسي واحد

  .هـ  يقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة اوكالند بنيوزيلندا3/4/2343

المساعد بقسم  األستاذ،  فؤاد عبدهللا عبدالرحمن العواد /ى منح الدكتورعل الموافقة .51

عام   لمدة  داخل وخارج المملكة  إجازة تفرغ علمي ،األعمالاالساليب الكمية بكلية ادارة 

هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من  (هـ2343/ 2344)دراسي 
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وجامعة النكستر ببريطانيا  هـ  يقضيها في كل من جامعة الملك سعود16/7/2343

  .األمريكيةوجامعة القاهرة بمصر وجامعة جورج تاون بالواليات المتحدة 

المساعد بقسم  األستاذبدرية محمد عبدهللا الفوزان  ،  /ةعلى منح الدكتور الموافقة .52

عام  لمدة  داخل وخارج المملكة  إجازة تفرغ علمي بكلية التربية، اإلسالميةالثقافة 

هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من   (هـ2343/ 2344)دراسي 

 .هـ  تقضيها في جامعة الملك سعود وجامعة مانشستر ببريطانيا16/7/2343

بقسم الطب  األستاذفاطمة عبدالرحمن محمد الحيدر  ،  /ةعلى منح الدكتور الموافقة .51

 2344)راسي عام  دلمدة  داخل المملكة  إجازة تفرغ علمي النفسي بكلية الطب،

هـ  تقضيها في 16/7/2343هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من  (هـ2343/

 .جامعة الملك سعود

باسم فؤاد اديب ابو رافع  ، األستاذ المساعد بقسم امراض  /على منح الدكتور الموافقة .54

دأ من عام   دراسي يبلمدة  خارج المملكة  إجازة تفرغ علمي النساء والوالدة بكلية الطب،

هـ وينتهي بنهاية 23/4/2343الموافق   (هـ2343/ 2344)الفصل الدراسي الثاني  

  .يقضيها  جامعة وسترن انتاريو بكندا( هـ43/2345) الفصل الدراسي األول 

المساعد بقسم الثقافة  األستاذخالد محمد عبدهللا الشنيبر ،  /على منح الدكتور الموافقة .53

فصل  دراسي لمدة  داخل و خارج المملكة جازة تفرغ علميإ بكلية التربية، اإلسالمية

هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من  (هـ2343/ 2344 األول)واحد

هـ  يقضيها في كل من جامعة الملك سعود ومكتبة الكونجرس ومركز 3/4/2343

لندن سي بكندا وجامعة  وجامعة يو بي األمريكيةالدراسات الغربية  بالواليات المتحدة 

 .ببريطانيا

المشارك بقسم  األستاذساره عبدهللا سعد المنقاش  ،  /ةعلى منح الدكتور الموافقة .55

فصل  لمدة  داخل وخارج المملكة  إجازة تفرغ علمي ،األعمالالتربوية بكلية ادارة  اإلدارة

هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من  (هـ2343/ 2344الثاني )دراسي  واحد  

هـ  تقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة والية مديسون 3/4/2343

 .األمريكيةوسكونسون بالواليات المتحدة 

المشارك بقسم  األستاذعبدالرحمن معاضه حنش الشهري  ،  /على منح الدكتور الموافقة .56

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

هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من  (هـ2343/ 2344 األول)ي واحد دراس
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 اإلسالمية األمريكيةهـ  يقضيها في كل من جامعة الملك سعود والكلية 3/4/2343

وجامعة ليدز ببريطانيا وجامعة السربون  األمريكيةومكتبة الكونجرس بالواليات المتحدة 

  .بفرنسا والخزانة الحسينية بالمغرب

المساعد بقسم  األستاذمحمد عبدالعزيز الخضيري ،  /على منح الدكتور لموافقةا .57

فصل  دراسي لمدة  خارج المملكة  إجازة تفرغ علمي الدراسات القرآنية بكلية المعلمين،

هـ وتنتهي بنهاية يوم 7/21/2344تبدأ من  (هـ2343/ 2344 األول)واحد

 .لمغربفي جامعة محمد الخامس با هـ  يقضيها3/4/2343

 
 الغاء اجازة تفرغ علمي

 
المشارك  األستاذسعد بن حسين القحطاني،/ على إلغاء التفرغ العلمي للدكتورالموافقة  .58

 األول) بقسم العلوم بكلية المعلمين التي منحـت له لمدة فصل دراسي واحد 

 .نظراً لتكليفه وكيال لكلية المعلمين للتطوير والجودة( هـ2344/2343

 

 لمياالتصال الع
 

بقسم علم الحيوان  األستاذصالح بن عبدالرحمن القريشي، / على طلب الدكتور الموافقة  .52

للقيام باتصال علمي  مع جامعة المحيط بالصين الجراء بحوث في علم الطفيليات وتقنيات 

 .م1121المجهر الضوئي االلكتروني لمدة اربعة اسابيع خالل شهر يوليو 

 
 قطع اجازة تفرغ علمي

 
محمد بن عبدالعزيز الزامل، / على قطع اجازة التفرغ العلمي الممنوحة للدكتورفقة الموا .61

الثاني ) بقسم العلوم بكلية المعلمين، والممنوحة له لمدة فصل دراسي واحد 

هـ ، لتعيينه وكيال لعمادة تطوير المهارات 8/5/2344اعتباراً من ( هـ2341/2344

 .روع البحث الذي التزم بانجازهبالجامعة، على ان يقوم بتقديم كامل مش
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 اضافة ميزانية تفرغ علمي

 
 بقسم االعالم بكلية اآلداب األستاذحمد بن راشد بن سعيد، أ/  على منح الدكتورالموافقة  .62

) وقدرها   علميالتفرغ الميزانيـة المقترحة والتي سقطت سهواً من قبله حين التقديم لل ،

إجازة طباعة وحاسب محمول ونثريات ، ضمن ثالثة عشر الف لاير ، قيمة  ( 24111

 (.هـ44/2343) عام دراسي لمدة التي منحت له  علميالتفرغ ال

 

 دعم الباحثني املتميزين
 

بقسم الفيزياء والفلك  األستاذعبدهللا بن محمد الزير / دعم الدكتورتجديد  الموافقة على .61

 .IMPRS-APSمعهد  كرئيس مجموعة بحث ضمن المجاميع التي يضمها بكلية العلوم 

 

 النشر العلمي
 

ضمن الحد األدنى  ،(معجم مصطلحات الفقه الطبي)الموافقة على احتساب كتاب  .64

نذير محمد أوهاب، من قسم / تأليف الدكتور مشارك، المطلوب للترقية لدرجة أستاذ

 .الثقافة اإلسالمية بكلية التربية

ضمن الحد األدنى  ،(ألدويةالدليل إلى دراسة علم ا)الموافقة على احتساب كتاب  .63

نايف عبيد الحربي، من قسم علم / تأليف الدكتور مشارك، المطلوب للترقية لدرجة أستاذ

 .األدوية والسموم بكلية الصيدلة

ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية  ،(التسويق االبتكاري)الموافقة على احتساب كتاب  .65

عد القحطاني، من قسم التسويق بكلية صالح بن س/ تأليف الدكتور مشارك، لدرجة أستاذ

 .األعمالإدارة 

الموافقة على احتساب ثالثة كتب المطلوب نشرها عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً دم ع .66

 .علمياً 

 تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي
 

على تشكيل وإعادة تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعشرة من أعضاء هيئة الموافقة  .67

 .التدريس المتقدمين للترقية
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