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 بسم اهلل الرمحه الرحيم

 الرتقيات
علً بن عبدهللا بن شدٌد الصٌاح  ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

بعد اكتمال المدة لدرجة أستاذ بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة 

 . النظامٌة

إبراهٌم بن حسٌن بن محمد العاٌد ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 .طفال بكلٌة الطب لدرجة أستاذ بقسم طب األ

عادل بن حمد بن عبدهللا السحٌبانً  ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

بعد اكتمال لدرجة أستاذ مشارك بقسم طب وجراحة العٌون بكلٌة الطب 

 . المدة النظامٌة

خالد بن محمد بن إبراهٌم الخرفً  ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 .اإلكلٌنٌكٌة بكلٌة الصٌدلةلدرجة أستاذ مشارك بقسم الصٌدلة 

، عورتانً إسماعٌلفاتن بنت عرب بن / الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .5

لدرجة أستاذ بقسم األنسجة المحٌطة باألسنان وصحة أسنان المجتمع 

 .بكلٌة طب األسنان 

،  عادل بن محمد بن صالح الهدلق/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

سنان األطفال وتقوٌم األسنان بكلٌة أطب لدرجة أستاذ مشارك بقسم 

 .طب األسنان

عبدالمحسن بن عبدالعزٌز حمد بن / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .7

لدرجة أستاذ مشارك بقسم اإلنتاج النباتً بكلٌة علوم األغذٌة المفرج  

 . والزراعة

خٌرٌة بنت عبدالجواد بن / الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .8

ة  أستاذ بقسم علوم التأهٌل الصحً بكلٌة جادالعبدالجواد ، لدرج

 .بعد اكتمال المدة النظامٌةالعلوم الطبٌة التطبٌقٌة 

هدى بنت محمد جمٌل بن أحمد برنجً / الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .9

، لدرجة أستاذ مشارك بقسم اللغات األوربٌة والترجمة بكلٌة اللغات 

 .والترجمة 
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 التعينات
عبدالرحمن بن إبراهٌم  /الدكتورتعٌٌن ت ونقل خدما علىلموافقة ا .01

بكلٌة العلوم  التأهٌل الصحً، بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم  العقٌل

 .الطبٌة التطبٌقٌة

عبدالعزٌز بن جارهللا  /الدكتورتعٌٌن نقل خدمات و علىالموافقة  .00

التربٌة األقسام بكلٌة  الجارهللا ، بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم التارٌخ

 . شقراءجامعة ب ادمًاألدبٌة بالدو

 االستعانة
أحمد بن سعد الحازمً ، / بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على  .04

، أستاذاً غٌر  علوم األغذٌة والزراعةبكلٌة  األستـاذ بقسم وقاٌة النبات

 .هـ0/7/0340من  اعتباراً متفرغ لمدة عامٌن 

لزاٌدي عبدهللا بن عوض ا/ بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على  .04

علوم بكلٌة  ، األستـاذ بقسم اإلرشاد الزراعً والمجتمع الرٌفً

من  اعتباراً ، أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن  األغذٌة والزراعة

 .هـ 0/7/0340

 التفرغ العلمي
معجب بن سعٌد / إنجازه من قبل الدكتور  ما تمالموافقة على  .03

ٌة اآلداب أثناء إجـازة الزهرانً،األستاذ بقسم اللغة العربٌة وآدابها بكل

 (.هـ41/0340) التفرغ العلمـً التً منحـت له خالل العام الدراسً 

الجوهرة بنت علً / تم إنجازه من قبل الدكتورة  الموافقة على ما .05

األطفال وتقوٌم األسنان بكلٌة طب  أسنانالحصٌن،األستاذ بقسم طب 

ا خالل العام األسنان، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له

 (.هـ49/0341)   الدراسً

عبدالرحمن بن / لدكتور قصر إجازة التفرغ العلمً لالموافقة على  .06

 بكلٌة الصٌدلة،  األستاذ بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة،حمد الماجدأ

لتصبح فصل دراسً ( هـ41/0340)والممنوحة له لمدة عام دراسً 
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كامل البحث ٌلتزم بإنجاز  على أن ،(هـ41/0340األول ) واحد 

 .العلمً

عبدالرحمن بن  / لدكتور قصر إجازة التفرغ العلمً لالموافقة على  .07

 بكلٌة الصٌدلة،  األستاذ بقسم علم األدوٌة ،عبدهللا المطرفً

لتصبح فصل دراسً ( هـ41/0340)والممنوحة له لمدة عام دراسً 

على أن ٌلتزم بإنجاز كامل البحث  ،(هـ41/0340األول ) واحد 

 .العلمً

عنبرة بنت /  ةلدكتورإجازة التفرغ العلمً ل إلغاءالموافقة على  .08

والممنوحة  بكلٌة اآلداب،األستاذ المساعد بقسم الجغرافٌا ،خمٌس بالل

 .لظروفها العائلٌة (هـ41/0340الثانً )لها لمدة فصل دراسً واحد  

 املنح والدورات التدريبية وورش العمل
هللا بن محمد الشارخ، األستاذ عبد/ الموافقة على تعوٌض الدكتور .09

المشارك بكلٌة السٌاحة واآلثار عن حضور الدورة التدرٌبٌة التً 

هـ فً 9/8/0341-9/7حضرها بمدٌنة نٌوكاسل ببرٌطانٌا للفترة من  

ب ظراً لسقوط كلفة الدورة من الخطامجال خدمات البحث األثري، ن

          .    دوالر أمرٌكً 811المرفوع منه سهواً والبالغة 

   :على التحاق كل من  الموافقة .41

 لٌلى احمد الصفدي. د .0
 شروق علً الخلٌفة. د .4
 نورة محمد الجمٌل. د .4
 نازك محمد زكري. د .3

للمتفةوقٌن فةً العلةوم  التدرٌبٌة المقدمة من البنك اإلسالمً للتمنٌةةنحة لمبا

 .هـ0340التقانة العالٌة لعام و

وورش  التدرٌبٌةلدورات الموافقة على الضوابط التالٌة لحضور ا .40

  :  الداخل والخارج فً مجال التخصص فً

 عضةةو هٌئةةة  صتوافةةق موضةةوع الةةدورة أو ورشةةة العمةةل مةةع تخصةة
 .التدرٌس
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  مالئمة مستوى الدورة أو ورشة العمل لمستوى عضو هٌئة التدرٌس
 .وفق معٌار المستوى العلمً للمستفٌدٌن من الدورة ومنفذٌها

 ة العمةةل ذات طبٌعةةة تجارٌةةة وفةةق معٌةةار أن ال تكةةون الةةدورة أو ورشةة
 .التوازن بٌن تكلفتها ومدتها ومحتواها

  و ورشةةةةة العمةةةةل مةةةةع فتةةةةرة أعةةةدم تةةةةزامن وقةةةةت الةةةةدورة التدرٌبٌةةةةة
االختبارات النهائٌة، وفً حالة التزامن ٌرفق خطاب من رئٌس القسم 

 .ٌفٌد بعدم اإلخالل بسٌر االختبارات النهائٌة
 العامة تدرٌبٌة أو ورشة عمل فً ال ٌسمح بحضور أكثر من دور 

وال ٌسمح  ،الدراسً الواحد لضمان عدم اإلخالل بالعملٌة التعلٌمٌة
بحضور الدورات وورش العمل خالل اإلجازة الصٌفٌة للمشاركٌن فً 

 .تدرٌس الفصل الصٌفً

 يفا اإل
خالد بن ناهس العتٌبً ، األستاذ / الدكتور إٌفادتمدٌد الموافقة على  .44

جامعة  إلى، بكلٌة المعلمٌن م التربٌة وعلم النفسالمساعد بقس

بدءاً من  إضافٌة أٌاموعشرة  أشهرلمدة ثالثة  ولونجونج باسترالٌا

 .متطلبات البرنامج إكمالم لكً ٌتمكن من 8/3/4101

 الرتشيح للجوائز
تشون لً باي ، من األكادٌمٌة / الموافقة على ترشٌح الدكتور .44

لملك فٌصل العالمٌة فً الكٌمٌاء الصٌنٌة للعلوم، لنٌل جائزة ا

 .  هـ0341/0340

 النشر العلمي
إدارة االختناقات )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .43

لٌكون مرجعاً  عن طرٌق الجامعة( المرورٌة فً المناطق الحضرٌة 

صالح عبدالعزٌز الفوزان، األستاذ المشارك / تألٌف الدكتور، علمٌاً 

 .بقسم التخطٌط العمرانً بكلٌة العمارة والتخطٌط

 

تحلٌل التركٌب )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .45

لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة( المبادئ والتطبٌقات -البلوري

وظ، األستاذ المتعاقد بقسم الكٌمٌاء تألٌف الدكتور رفعت محمد محف، 

 .بكلٌة العلوم
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( البولٌمرات)على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .46

محمد عوض / تألٌف الدكتور، لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة

واألستاذ حسنً حسن ، (أستاذ متعاقد سابق )خطاب،

 .ٌاء بكلٌة العلوممن قسم الكٌم( بكالورٌوس كٌمٌاء متعاقد)ٌحٌى

التصمٌم )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .47

لٌكون مرجعاً  عن طرٌق الجامعة( الشوارع والساحات: انًالعمر

طاهر عبدالحمٌد الدرع، من قسم التخطٌط / تألٌف الدكتور، علمٌاً 

 .العمرانً بكلٌة العمارة والتخطٌط

م من لجنة المحررٌن لمجلة التقرٌر السنوي المقد الموافقة على .48

اللجنة خالل  أنشطة، عن  (فرع العلوم الزراعٌة)جامعة الملك سعود 

 .هـ 0349/0341العام الدراسً 

المرجع اللغوي والثقافً المختصر )كتاب على احتساب  الموافقة .49

فٌصل محمد حمٌر القحطانً، / تألٌف الدكتور  ،(للذاهبٌن إلى أمرٌكا

اللغات األوربٌة والترجمة بكلٌة اللغات األستاذ المساعد بقسم 

 .مشارك المطلوب للترقٌة لدرجة أستاذ األدنىضمن الحد والترجمة ، 

تبسٌط عملٌة )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .41

لٌكون مرجعاً  عن طرٌق الجامعة( دلٌل عملً   -اإلرشاد الوراثً

لحسٌن، األستاذ بقسم طب منٌرة عبدهللا ا/ تألٌف الدكتور، علمٌاً 

 .األطفال بكلٌة الطب ومستشفى الملك خالد الجامعً

                           ( عناوٌن فً الجودة))كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .40

، تألٌف المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً 

ثقافة زٌد بن عمر بن عبدهللا العٌص، األستاذ بقسم الالدكتور 

 .اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة

مفاهٌم خاطئة )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .44

( تطبٌق أبحاث اللغة الثانٌة فً التدرٌس -حول تعلم وتعلٌم المفردات

إبراهٌم / الدكتور ترجمة، لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة

األوروبٌة والترجمة بكلٌة بقسم اللغات  المشاركرافع القرنً، األستاذ 

 .اللغات و الترجمة
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(  المعالجة الرقمٌة لإلشارات) كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .44

، تألٌف المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً 

حسن فؤاد محمد السٌد ، األستاذ المشارك بقسم العلوم / الدكتور

 .الطبٌة التطبٌقٌة  بكلٌة المجتمع

أبعاد تعلٌم اللغة )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  افقةالمو .43

، لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة( بمساعدة الحاسب اآللً

محمد سعٌد العلم الزهرانً، األستاذ المساعد بكلٌة / تألٌف الدكتور

 .اللغات والترجمة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة

المرشد )روع الترجمة العربٌة لكتاب على نشر مش الموافقة .45

لٌكون مرجعاً  عن طرٌق الجامعة( الدراسً لمرجع ولٌام فً التولٌد  

تألٌف الدكتور ٌوسف محمد عبدالرحمن النحاس، الطبٌب ، علمٌاً 

المتعاقد بقسم النساء والوالدة بكلٌة الطب بمستشفى الملك خالد 

 .الجامعً

أساسٌات فً )لعربٌة لكتاب على نشر مشروع الترجمة ا الموافقة .46

تألٌف ، لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة( العلوم الرٌاضٌة 

معروف عبدالرحمن سمحان، األستاذ المتعاقد بقسم   الدكتور

 .الرٌاضٌات بكلٌة العلوم
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 القسم الثاني
 النشر العلمي

نظم المعلومات ) كتاب مشروععلى تشكٌل لجنة لفحص  الموافقة .47

مواصفات  –المبادئ األساسٌة والمفاهٌم التشغٌلٌة : الجغرافٌة

عن طرٌق الجامعة الحتسابه ضمن الحد ( ومقاٌٌس وتحلٌل مكانً

عبدهللا محمد القرنً ، األستاذ / األدنى للترقٌة ، تألٌف الدكتور 

  .المشارك بقسم الهندسة المدنٌة بكلٌة الهندسة

 تشكيل جلان لفحص اإلوتاج العلمي 
خالد بن / للدكتور ى تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً الموافقة عل .48

المساعد بقسم االقتصاد بكلٌة إدارة ، األستاذ  عبدهللا بن راشد الخثالن

  .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ األعمال

أحمد بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .49

المساعد بقسم الدراسات اإلسالمٌة تاذ ، األس صالح بن محمد البراك

  .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذبكلٌة التربٌة بالخرج 

سارة / للدكتورة الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .31

المساعد بقسم اإلدارة ، األستاذ  بنت عبدهللا بن سعد بن منقاش

  .مشارك إلى درجة أستاذ المتقدم للترقٌة  التربوٌة بكلٌة التربٌة

/ للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .30

المساعد بقسم ، األستاذ  عبدالرحمن بن سعد بن عبدالعزٌز الدواد

، المتقدم للترقٌة إلى درجة وقاٌة النبات بكلٌة علوم األغذٌة والزراعة 

  .مشارك أستاذ

ولٌد / للدكتور العلمً  الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج .34

المساعد بقسم جراحة الوجه والفكٌن ، األستاذ أحمد عبدهللا ٌوسف

 .مشارك  ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ بكلٌة طب األسنان
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 إعادة تشكيل جلان لفحص اإلوتاج العلمي 
/  فحص اإلنتاج العلمً للدكتورل إضافٌةتشكٌل لجنة على  الموافقة .34

النبات واألحٌاء بقسم  المساعد، األستاذ لسالم أحمد كامل أحمد عبدا

 مشارك  ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ الدقٌقة بكلٌة العلوم

/  فحص اإلنتاج العلمً للدكتورتشكٌل لجنة إضافٌة لعلى  الموافقة .33

البصرٌات بكلٌة العلوم بقسم  المشارك، األستاذ ماثٌو أورالندو أورٌو

  .المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ،  الطبٌة التطبٌقٌة

 إعادة تشكيل جلان لفحص الكتب 
حقائق عن ) كتاب مشروععلى تشكٌل لجنة لفحص  الموافقة .35

/ عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتور ( الصرع

 .محمد بن سعد الحمٌد، المشرف على فرع علم األدوٌة بكلٌة الطب

المعجم ) كتاب مشروعلفحص على تشكٌل لجنة  الموافقة .36

عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً ( عربً –فارسً  –الموسوعً 

محمد سعٌد محمد الصباغ، األستاذ المساعد / علمٌاً ، تألٌف الدكتور 

  .بكلٌة اللغات والترجمة


