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/ عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ترجمة الدكتور( وتنظيم وتصميم وتشغيل المعارض

 .محمد سعيد الغامدي، من قسم العمارة والبناء بكلية العمارة والتخطيط
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 -األدب الشعبي عند العرب والترك)شر مشروع الترجمة العربية لكتــاب الموافقة على ن  .55

محمد / عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ترجمة الدكتور( الطوبولوجيا والتفاعل المتبادل

 .نصر الجبالي، من قسم اللغات الحديثة بكلية اللغات والترجمة

عن ( مهارة الكتابة في اللغة الفارسية)ب الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــا .56

عبدالحكيم فهد السنان، من قسم اللغات / المحاضرطريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ترجمة 

 .الحديثة والترجمة بكلية اللغات والترجمة

عن ( مدرسو اللغة من غير الناطفين بها)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .57

عبدهللا أحمد بني عبدالرحمن، من عمادة / امعة ليكون مرجعاً علمياً، ترجمة الدكتورطريق الج

 .السنة التحضيرية

 

 القسم الثاني
 

 النشر العلمي
 

 .الموافقة على نشر أحد الكتب المطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً عدم  .58

 

 تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي
 

ن متقدماً وإعادة تشكيل لجان فحص اإلنتاج العلمي ألربعة وعشري على تشكيل الموافقة .59

 .للترقية من أعضاء هيئة التدريس
 


