
 تكريم المتقاعدين والمنتهية فترة خدمتهم

 يتم التكريم خالل الحفل السنوي للكلية الذي يقام في نهاية كل عام جامعي
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 هـ5341الوكالء  ورؤساء األقسام المنتهية فترات تكليفهم  
 القسم االسم م

 وكيل الكلية للشئون األكاديمية د. ياسر بن عبدالكريم التركي  5

 رئيس قسم الهندسة الكهربائية عبدالرحمن الكنهلأ.د. مجيد بن  2

 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية د. هاني بن عبدالرحمن االنصاري  4

 رئيس قسم الهندسة المدنية د. خالد بن سعد الظافر  3

 هـ5341والمنتهية عقودهم  ون المتقاعد

 مالحظات ــمالقســـــــــــــ االســــــــــــــــــــم م

 تقاعد الهندسة الكهربائية أ.د. عبدالرحمن بن خالد الجبري   .5

 تقاعد الهندسة الكهربائية د. عبدالحليم بن عبدالعزيز المازي   .2

 تقاعد الهندسة المدنية د.عبدالعزيز بن عمر الجاسر  .4

 تقاعد الهندسة المدنية د.عبدالسالم بن عبداملحسن الشقير  .3

 تقاعد مدير االدارة و عباةأ.عمر بن عبدالله أب  .1

 انتهاء عقد االدارة مصطفى محمد حسين السدس ي  .6

 انتهاء عقد الهندسة المدنية د.أيمن سليمان عجيب  .7

 انتهاء عقد هندسة البترول د.زاهر محمد زعفران  .8

 انتهاء عقد الهندسة الميكانيكة أ.د. مسعد عبده فوده  .9

 تقاعد الورش عبدالله بن سعيد السعران  .51

 تقاعد االدارة سالم بن فرحان الفارس  .55

 انتهاء عقد الهندسة المدنية م. عبدالستار عبدالهادي القط  .52

 انتهاء عقد الهندسة الميكانيكية م. سمير محمد إبراهيم  .54

 انتهاء عقد الورش حمدي محمد عبدالعزيز حسن  .53

 تقاعد الهندسة المدنية م. مضر بن ماجد الحسيني  .51

 انتهاء عقد الهندسة الكهربائية لول م. مصباح خليل البه  .56

 انتهاء عقد الهندسة المدنية د.مجدي عبدالعزيز زهو  .57

 انتهاء عقد مركز البحوث طلعت فاروق نذير أحمد  .58

 نقل مكتب العميد خالد بن عبدالعزيز الحميد  .59

 انتهاء عقد الهندسة المدنية أنور أحمد مقبول أحمدد.   .21

 انتهاء عقد كهربائيةالهندسة ال م. وحيد محمد حفيظ  .25



 هـ7534عام 

 

 

 

 

 

 

 هـ5347 -والمنتهية فترات عملهم  ون المتقاعد

 مالحظات القسم االسم م

انتهاء تكليفه كوكيل  هـ كهربائية د.محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ 5

 للدراسات العليا

 ليفه كرئيس للقسمانتهاء تك هندسة البترول والغاز الطبيعي أ.د. مساعد بن ناصر العواد 2

 تقاعد هــ كهربائية خالد بن إبراهيم الدويش أ.د. 4

 انتهاء عقد هــ كهربائية د. زهير محمد حجاز 3

 انتهاء عقد هــ كهربائية أ.د. شجاع عباس ي 1

 تقاعد هــ كهربائية حمد بن صالح الحقيل د . 6

 انتهاء عقد هــ كهربائية م. محمد جعفر محمد 7

 تقاعد ورش الهندسة المدنية ي شوعي كعبيأحمد بن عل 8

 تقاعد التسجيل عبدالرحمن بن سليمان الهويش 9

 تقاعد مدير اإلدارة دبيان بن فهد الجماز 51

 تقاعد هـ الميكانيكية د. عبدالله بن عثمان النحيط 55

 انتهاء عقد هـ الميكانيكية علي بن قيس الوتري  د. 52

 تقاعد هـ.مدنية مد.عبدالحكيم بن مقبل الغان 54

 تقاعد هـ.مدنية د. عبدالرحيم بن محمد عرفة 53

 استقالة هـ.مدنية وليد محمد الصائغ د. 51

المشرف العام على األنشطة  ه، كهربائية م. عادل بن علي اليوسف 56

 الطالبية

 مشرفا على النشاط الرياض ي ه، كهربائية م. أحمد نصر كداش ي 57

 انتهاء عقد ،مدنيةه عبدالله الوكيل م . 58

 انتهاء عقد ه،مدنية عبدالستار القط م. 59



 هـ8534عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ5348 والمنتهية فترات عملهم للعام ون المتقاعد

 مالحظات القسم االسم م

 للكلية عميد لكلية الهندسة أ.د. خالد بن إبراهيم الحميزي  5
ً
 انتهاء فترة تكليفه عميدا

 انتهاء عقد الهندسة الصناعية سعيد محمد حسن درويشأ.د  2

 تقاعد الهندسة الكيميائية د.مالك بن إبراهيم األحمد 4

 انتهاء عقد الهندسة الميكانيكية أ.د. إيهاب محمد الدنف 3

 انتهاء عقد الهندسة الكهربائية د. حبيب فتح الله 1

 نتهاء عقدا الهندسة الكهربائية م. عبدالوحيد محمد حفيظ 6

 انتهاء عقد الهندسة الكهربائية د. أحمد أياندا سليمان 7

 انتهاء عقد الهندسة الكهربائية د. وقار أحمد 8

 تقاعد الهندسة المدنية أ.د. حسين بن عبدالله العواجي 9

 انتهاء عقد الهندسة المدنية أ.د. عبدالحميد عبداملجيد شريف 51

 تقاعد الهندسة المدنية عقيلأ. إبراهيم بن عبدالعزيز ال 55

 انتهاء عقد مركز البحوث بالكلية م. سيد ذكر الرحمن 52

 تقاعد ورش الكلية أ. خالد بن محمد العتيق 54

 تقاعد ورش الكلية أ. إبراهيم بن عبدالله املجيدل 53



 هـ9534عام 

 هـ5349والمنتهية فترات عملهم للعام  ون المتقاعد

ــــــم م ـــ ــ  مالحظات القسم االسـ

 تقاعد الهندسة المدنية أ.د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد 5

 انتهاء تكليفه وكيل الكلية للشئون األكاديمية الهندسة المدنية د. أحمد بن حسين آل الشيخ 2

 انتهاء تكليفه كرئيس للقسم الهندسة المدنية د.عبدالحفيظ بن عمر الشيناوي  4

 انتهاء تكليفه كرئيس للقسم الهندسة الميكانيكية د.عصام بن علي البهكليأ. 3

 انتهاء عقد الهندسة الكهربائية أ.د. نذر حسين مالك 1

 تقاعد الهندسة المدنية أ.د. عوض بن علي القرني 6

 تقاعد الهندسة المدنية أ.د. طالل بن عبيد الرفيعي 7

 تقاعد هندسة المدنيةال د. عبدالعزيز بن عبدالله العثمان 8

 تقاعد الهندسة الكيميائية أ.د. إبراهيم بن صالح المعتاز 9

 تقاعد الهندسة الكيميائية أ.د. منصور بن إبراهيم الهزاع 51

 انتهاء عقد الهندسة الميكانيكية د. كامارول عرفان أحمد 55

 انتهاء عقد الهندسة الصناعية د.صابر عبداملجيد  القسنطيني 52

 انتهاء عقد الهندسة الكهربائية د. رضا أحمد الجمل 54

  أ.سليمان بن إبراهيم التويجري  53
ً
 تقاعد مدير اإلدارة سابقا

 انتهاء عقد الهندسة الكيميائية د.أحمد عيديد إبراهيم 51

 تقاعد مركز البحوث فهد بن ابراهيم االحمد 56

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 وأكثر 31من خدموا الكلية تكريم 
ً
 هـ(5349)عام   ومازالوا على رأس العمل عاما

ـــــم  م ـــ ـــ ـــــم االســــ ـــ   مدة الخدمة  القســ

  عام 13 الهندسة الصناعية د. عبدالعزيزبن محمد التميمي  5

 - الهندسة المدنية د . عبد املحسن بن ونّي الضويان  2

  عام14  الهندسة الكهربائية د.عدنان صديق نوح 4

  عام15  الهندسة الكهربائية محمد العمود د. عبدالرحمن بن  3

  عام 39  الهندسة الكهربائية د. عبدالله بن محمد الشعالن  1

  عام 37   اإلدارة سليمان بن ابراهيم التويجري   6

  عام 31  الهندسة الميكانيكية . عبدالعزيز بن محمد املجاهد  7

  عام 31  يةالهندسة الكهربائ د.عبدالرحمن بن علي العريني  8

  عام 31  الهندسة الكهربائية د . سعدبن مبارك الغوينم 9

  عام 34  الهندسة المدنية د . عبدالرحمن محمد بحيري   51

  عام 32  الهندسة المدنية د .عبدالرحمن بن صالح السحيباني  55

  عام 35  الهندسة المدنية د . صالح بن عبدالله الحسون   52

  عام 35  الهندسة المدنية عبيدالرفيعي د . طالل بن  54

  عام 35  الهندسة الكيميائية د. أنيس بن حمزه فقيها  53

  عام 35  اإلدارة ابراهيم بن عبدالرحمن العنبر  51

  عام 31  الهندسة المدنية د . محمدبن شاذلي الحداد  56

  عام 31  الهندسة الكيميائية د. ابراهيم بن صالح المعتاز  57



 هـ3153عام 

 هـ5331 والمنتهية فترات عملهم للعام ون المتقاعد

ـــــم م ـــ  مالحظات القسم االســــ

 تقاعد البترول والغاز الطبيعي أ.د. عماد بن سليمان الحميض ي  .5

 تقاعد الهندسة المدنية .د. طالل بن عبيد الرفيعي  .2

 انتهاء عقد الهندسة المدنية أ.د. عصمت محمد الحسن  .4

 تقاعد الهندسة المدنية أ.د. علي بن سعيد الغامدي  .3

 انتهاء عقد الهندسة المدنية د. هشام الفولي  .1

 انتهاء عقد الهندسة المدنية م. جالل فتح الرحمن محجوب  .6

 انتهاء عقد الهندسة الميكانيكية د. محمد فؤاد زيدان  .7

 تقاعد الهندسة الميكانيكية د. خالد بن ناصر العمار  .8

 انتهاء عقد الهندسة الميكانيكية محمد بن عبدالرحمن الشبلد.   .9

 تقاعد الهندسة الميكانيكية أ. احمد ابراهيم الوتيد  .51

 تقاعد الهندسة الكهربائية د. محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ  .55

 تقاعد الهندسة الكهربائية د.عبدالحميد عبدالوهاب العوهلي  .52

 تقاعد الهندسة الكهربائية أ.د. محمد بن عبدالعزيز الطريقي  .54

 انتهاء عقد الهندسة الكيميائية مأمون محمد عباس م.  .53

 انتهاء عقد الهندسة الكهربائية م. محمد عثمان شيداخان  .51

 انتهاء عضوية مجلس الكلية عضو مجلس الكلية أ.د. علي بن محمد السمحان  .56

 الكلية انتهاء عضوية مجلس عضو مجلس الكلية د. ماجد بن الفى التميمي  .57

 رئيس قسمانتهاء تكليفه  الهندسة الصناعية د. محمد بن سعد القحطاني  .58

 انتهاء فترة تكليف ممثل الكلية في املجلس العلمي أ.د. عبدالله بن إبراهيم المهيدب  .59

 انتهاء عقد الهندسة المدنية د.رفعت الشيخي  .21

 انتهاء عقد الهندسة المدنية د.معاوية دفع الله  .25

 انتهاء عقد هندسة البترول والغاز م.عبدالباري العريفي  .22

 تقاعد الهندسة المدنية د.فهد با نمي  .24

 



 هـ5353عام 

 هـ5335المنتهية عقودهم والمتقاعدين للعام 

 القسم االسم م

 الميكانيكية د. محمد فؤاد رشاد زيدان 5

 الميكانيكية د. مهند محمد العطا  2

4 Eng. Arimiyawo Ibn Idriss الكيميائية 

 الكيميائية مأمون عباس م. 3

 البترول عماد بن سليمان الحميض يد.  1

 البترول قناوي مصطفى محمود د.  6

 الورش  (يرحمه اللهالحبيش ي ) بن علي  فهد 7

 

 

 هـ5335 رؤساء األقسام والوكالء المنتهية فترة تكليفهم

 القسم مــــــاالس م

 وكيل الكلية للشئون األكاديمية النعيمبن محمد أحمد د.  5

 رئيس قسم الهندسة المدنية السبهان  بن حمد د. عبدالله 2

 رئيس قسم الهندسة الكهربائية عبدالحميد بن محمد الصانعد. أ.  4

 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية د. عبدالله بن عبداملحسن العبدالكريم 3

 رئيس قسم هندسة البترول د. علي بن سليمان النتيفي 1

 

 

 


