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 التعيينات:
ً
 أوال

 

أســــتاذ  عبــــدالغ�ي بــــن ســــعد بــــن عبــــدالرحمن الشــــمرا�يالتوصــــية باملوافقــــة ع�ــــ� �عيــــ�ن الــــدكتور/   .١

 اآلداب والعلوم بوادي الدواسرب�لية مساعد 

أسـتاذ مسـاعد ب�ليـة  التوصية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتور / سـلطان بـن مسـفر بـن ع�ـ� الدوسـري  .٢

 .اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

ليـــة أســتاذ مســاعد ب� التوصــية باملوافقــة ع�ــ� �عيــ�ن الــدكتور / ترـ�ـي بـــن محمــد بــن ســعيد الــدريس .٣

 الطب.

التوصـية باملوافقــة ع�ــ� �عيــ�ن الــدكتور /  محمــد بــن عبــدالرحمن بــن ســعد الفــوزان  أســتاذ مســاعد  .٤

 ب�لية الطب.

مســـاعد ب�ليـــة  أســـتاذ الفـــوازالتوصـــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الـــدكتور / عبـــدهللا بـــن فهـــد بـــن محمـــد  .٥

 الطب.

أستاذ مساعد ب�لية العلـوم  التوصية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتور / ع�� بن بح�ي بن محمد الهي�� .٦

 الطبية التطبيقية با�خرج.

أســتاذ مســـاعد  التوصــية باملوافقــة ع�ــ� �عيــ�ن الــدكتور / عبــدهللا بـــن محمــد بــن ســليمان الــدهمش .٧

 ب�لية هندسة وعلوم ا�حاسب.

مســاعد ب�ليــة  أســتاذاملصــلوخ املوافقــة ع�ــ� �عيــ�ن الــدكتور / بنــدر بــن صــا�ح بــن محمــد التوصــية ب .٨

 هندسة وعلوم ا�حاسب.

أسـتاذ مسـاعد ب�ليـة  التوصية باملوافقة ع�ـ� �عيـ�ن الـدكتور / رائـد بـن عبـدهللا بـن راشـد القحطـا�ي .٩

 الطب.

أســتاذ مســاعد  التوصــية باملوافقــة ع�ــ� �عيــ�ن الــدكتور / عثمــان بــن جــار هللا بــن عثمــان ا�جــار هللا .١٠

 الطب.ب�لية 

التوصــــية باملوافقــــة ع�ــــ� �عيــــ�ن الــــدكتورة / �ــــحر بنــــت عبــــدالرحمن بــــن محمــــد الدوســــري  أســــتاذ  .١١

 مساعد ب�لية ال��بية با�خرج.
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أســتاذ مســاعد ب�ليــة  نــت محمــد بــن عابــد املولــدالتوصــية باملوافقــة ع�ــ� �عيــ�ن الــدكتورة / ســماح ب .١٢

 ال��بية بالدلم.

 

 ال��قيات:
ً
 ثانيا

 

 :مشارك ال��قية إ�� رتبة أستاذ

العلـــــوم والدراســـــات اإل�ســــــانية  ، �ليــــــة أحمـــــد بـــــن عبــــــدالعز�ز بـــــن عبـــــدالرحمن الشـــــ��ي الـــــدكتور/  .١

 .بحوطة ب�ي تميم 

ع�ـ� �شـكيل �جـان كمـا وافـق ا�جلـس  مشارك،تدريس إ�� رتبة أستاذ العدم املوافقة ع�� ترقية عضو هيئة 

 لفحص اإلنتاج العل�ي لعدد من أعضاء هيئة التدريس با�جامعة.

 

 :
ً
 :حضور الدورات التدر�بيةثالثا

 .با�جامعة هيئة التدريس أعضاءعدد من لحضور دورات تدر�بية املوافقة ع�� بالتوصية  .١

 

     متعب العن�ي   
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