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عبدالعزٌز بن  /بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على تجدٌد  .05

، أستاذاً  الكٌمٌاء بكلٌة العلوم، األستـاذ بقسم  عبدهللا السحٌبانً
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، أستاذاً ؼٌر متفرغ  ء بكلٌة العلومالكٌمٌا، األستـاذ بقسم  الزامل

 . هـ0/7/0540من  اعتباراً  لمدة عام

 /الدكتوربخدمات  االستعانةعلى تمدٌد  الموافقةب ٌوصً المجلس .07

محمد بن قاري سمرقندي ، األستاذ المشارك بقسم الهندسة 

 . هـ 08/7/0540الكهربائٌة ، أستاذاً ؼٌر متفرغ حتى تارٌخ 

 االستعانة كأستاذ ؼٌر متفرغأو تجدٌد  ستعانةاالتكون  بأن الموافقة .08

بما فٌها )لمدة عام دراسً كامل أو مدة عامٌن دراسٌٌن كاملٌن 

 .(الفصل الصٌفً

الموافقة على ضوابط التعاقد مع أعضاء هٌئة التدرٌس السعودٌٌن  .09

 .بعد سن التقاعد 

 التفرغ العلمي
بن عثمان  مإبراهٌ/ إنجازه من قبل الدكتور  ما تمالموافقة على  .31

األستاذ المشارك بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة،  الفارس،

عام دراسً بدءاً  أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة

 ( .هـ36/0537) من الفصل الثانً 

 إبراهٌمنورة بنت / إنجازه من قبل الدكتورة  ما تمالموافقة على  .30

م التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة، أثناء األستاذ المشارك بقس السلمان،
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األول )إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت لها فصل دراسً واحد  

 ( .هـ36/0537

 

بن ناصر  إبراهٌم/ إنجازه من قبل الدكتور  ما تمالموافقة على  .33

األستاذ المشارك بقسم علم الحٌوان بكلٌة العلوم، أثناء  الصوٌطً،

                   دراسً لمدة عاملتً منحـت له إجـازة التفرغ العلمـً ا

 ( .هـ39/0541) 

 إبراهٌمفهد بن / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .34

األستاذ المساعد بقسم الصٌدالنٌات بكلٌة لصٌدلة، أثناء  الجنوبً،

                   دراسًإجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام 

 (.هـ37/0538 )

 طالل بن جمٌل هاشم،/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .35

األستاذ بقسم علوم صحة المجتمع بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة، 

واحد أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة فصل دراسً 

 ( .هـ39/0541 الثانً)

محمد بن عبدالرحمن  /إنجازه من قبل الدكتور  ما تمالموافقة على  .36

األستاذ المساعد بقسم الدراسات اإلسالمٌة بكلٌة المعلمٌن،  العرٌفً،

                  دراسً لمدة عامأثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له 

 (.هـ39/0541) 

/ التفرغ العلمً الممنوح للدكتورة إجازةالموافقة على تعدٌل برنامج  .37

 االقتصادلٌوسؾ ، األستاذ المساعد بقسم نورة بنت عبدالرحمن ا

و (هـ35/0536الثانً ) لمدة عام دراسً األعمال لمدة  إدارةبكلٌة 

تم إنجازه أثناء إجـازة  والموافقة على ما( هـ0536/0537األول ) 

الثانً ) لمدة عام دراسً التفرغ العلمـً التً منحـت لها لمدة 

 (هـ0536/0537األول ) و ( هـ35/0536
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مها بنت عبدهللا  / ةبالموافقة على منح الدكتور ً المجلسٌوص .37

، إجازة تفرغ اآلداببكلٌة  التارٌخبقسم  المساعد، األستاذ  الرشٌد

 الثانً) فصل  دراسً واحدلمدة  (داخلً وخارجً)  علمً

  (هـ0541/0540

                   التفرغ العلمً إجازةتمدٌد على  الموافقةب  ٌوصً المجلس .38

األستاذ المساعد   ،عبدالرحمن بن عبدهللا العتٌبً/ لدكتور ل نوحةالمم

األول ) بقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب لمدة فصل دراسً واحد  

 ،(هـ0541/0540) لتصبح عاماً دراسٌاً كامالً ( هـ0541/0540

وعدم لاير، ( 59111) على المٌزانٌة المقترحة وعدم الموافقة

 .على خط السٌر الجدٌد الموافقة

احمد بن راشد / لدكتور قصر إجازة التفرغ العلمً لالموافقة على  .39

والممنوحة له   بكلٌة العلوم، األستاذ بقسم علم الحٌوان،الحمٌدي

األول ) لتصبح فصل دراسً واحد ( هـ41/0540)لمدة عام دراسً 

 .(هـ41/0540

 اإلبتعاث للتدريب
مش، األستاذ سعد بن عبدهللا الده/ الموافقة على ابتعاث الدكتور .41

المساعد بقسم طب وجراحة العٌون بكلٌة الطب، للتدرٌب فً مجال 

م وحتى 0/0/3100من  اعتباراً العٌون لمدة عام  أورام أبحاث

 .             م وبدون رسوم40/03/3100

 اجلمعيات العلمية
على إنشاء الجمعٌة السعودٌة للتنمٌة المهنٌة فً التعلٌم  الموافقة .40

 .الالئحة المقترحةالمهارات وبٌر بعمادة تطو

 النشر العلمي
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العمل مع أسر ذوي االحتٌاجات ) الموافقة على احتساب كتاب  .43

، نشر دار الزهراء للنشر "( دلٌل المعلمٌن والوالدٌن"الخاصة 

علً عبدرب النبً / م ، تألٌؾ الدكتور 3119والتوزٌع ، الرٌاض 

بكلٌة التربٌة ، ضمن حنفً ، األستاذ المشارك بقسم التربٌة الخاصة 

 .الحد األدنى المطلوب للترقٌة لدرجة أستاذ 

تقٌٌم تأثٌرات ) الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  .44

لتؽطٌة  عن طرٌق الجامعة(  "Development "Impactالتنمٌة  

 ، (التأثٌر المحٌطً للمشارٌع  –تخط /577)    المقرر الدراسً

عٌوب القلب ) الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  .45

 Heart Defects inماذا ٌجب أن ٌعرفه الوالدان   –لدى األطفال 

Children – What Every Parent Should Know  ) عن

 .لٌكون مرجعاً علمٌاً  طرٌق الجامعة

 :الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة للكتب  .46

 فً الفكر األوروبً اإلسالم  ( 0
 ما قبل الهٌمنة األوربٌة  ( 3
 قصر الحمراء  ( 4
 أثر الشرق األدنى على حضارة اإلؼرٌق : ثورة التشرٌق  ( 5

 

أسس نظرٌة ) الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  .47

 The Basics of Item Response Theoryاالستجابة للمفردة  

نظرٌة  –نفس /680) المقرر الدراسً  لتؽطٌة عن طرٌق الجامعة( 

 (.القٌاس 

مراسالت الباب ) الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  .47

العالً إلى والٌة الحجاز فً األرشٌؾ العثمانً ، دفتر العٌنٌات رقم 

لٌكون مرجعاً  عن طرٌق الجامعة( من األرشٌؾ العثمانً  874

 .علمٌاً 
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تجارب عملٌة فً الكهرباء ) كتاب  الموافقة على طباعة مشروع .48

، المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً ( والمؽناطٌسٌة 

 .علمٌاً 

الموافقة على التقرٌر السنوي المقدم من لجنة المحررٌن لمجلة  .49

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

 .هـ 0539/0541الدراسً 

قرٌر السنوي المقدم من لجنة المحررٌن لمجلة الموافقة على الت .51

، عن أنشطة اللجنة ( فرع العلوم اإلدارٌـة ) جامعة الملك سعود 

 .خالل العام الدراسً عن السنة المعد عنها التقرٌر 

بأن ترشٌح الكتب لنٌل جوائز لٌس من اختصاص  ٌرى المجلس .50

 .المجلس العلمً

  المصادر –الؽذاء  تلوث) مشروع كتاب  عدم الموافقة على نشر .53

، المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً (  والمخاطر

 .علمٌاً  

، (  المساحة المٌسرة) الموافقة على طباعة مشروع كتاب  .54

 .المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً 

معالجة الصورة الرقمٌة فً ) الموافقة على طباعة مشروع كتاب  .55

، المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون ( بعد االستشعار عن 

 .مرجعاً علمٌاً 

المساحة التصوٌرٌة ) الموافقة على طباعة مشروع كتاب  .56

، المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً ( التجسٌمٌة 

 .علمٌاً 

جنة لة الدائمة للنشر العلمً بتشكٌل العلى مقترح اللجنالموافقة  .57

 .للنشر العلمً فرعٌة
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وافقة على أن تعامل الكتب والمعاجم المقدمة للنشر أو الحتسابها لما .57

 ( مرفقة) الضوابط ضمن الحد األدنى وفق 

 

 القسم الثاني
 تشكيل جلان لفحص اإلوتاج العلمي

إٌاد / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .58

سالمٌة المساعد بقسم الدراسات اإل، األستاذ  إبراهٌمأحمد محمد 

، المتقدم للترقٌة إلى بكلٌة التربٌة للبنات بالمزاحمٌة بجامعة شقراء

 .مشارك  درجة أستاذ

حسٌن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .59

المساعد بقسم العلوم ، األستاذ عبدالحافظ عبدالرحمن بكلٌة المعلمٌن 

 مشارك  رجة أستاذ، المتقدم للترقٌة إلى د بكلٌة المعلمٌن

أحمد بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .61

المساعد بقسم علوم إصالح ، األستاذ مبارك بن أحمد القحطانً 

 ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ األسنان بكلٌة طب األسنان

 .مشارك

ناصر  /للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .60

المساعد بقسم الفٌزٌاء والفلك ، األستاذ بن صالح بن علً الزاٌد 

 .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ بكلٌة العلوم

بندر بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .63

المشارك بقسم التربٌة الخاصة بكلٌة ، األستاذ ناصر بن بندر العتٌبً 

 . ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ التربٌة

صالح / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .64

المشارك بقسم اللؽة العربٌة ، األستاذ بن معٌض بن عبدهللا الؽامدي 

 .، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ وآدابها بكلٌة اآلداب
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/ للدكتور مً الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العل  .65

المشارك بقسم ، األستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزٌز بن علً الصوٌػ 

 .، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة

 إبراهٌم/ للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .66

وان المشارك بقسم علم الحٌ، األستاذ بن ناصر بن علً الصوٌطً 

 .، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ بكلٌة العلوم

محمد بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .67

المساعد بقسم علوم إصالح ، األستاذ قعٌد بن محمد القحطانً 

 ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ األسنان بكلٌة طب األسنان

 .مشارك

/ للدكتور جنة لفحص اإلنتاج العلمً الموافقة على تشكٌل ل  .67

المساعد بقسم طب ، األستاذ عبدالعزٌز بن عبدهللا بن أحمد بن سعٌد 

 ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ األسرة والمجتمع بكلٌة الطب

 .مشارك

عادل بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .68

المساعد بقسم علم األمراض بكلٌة ، األستاذ عمر بن أحمد المقرن 

 .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ الطب

نور / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .69

المشارك بقسم اللؽات األوربٌة ، األستاذ الدٌن محمد بلقاسم قلة 

 .  تاذ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أس والترجمة بكلٌة اللؽات والترجمة

ٌاسر / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .71

المساعد بقسم اللؽات األوربٌة والترجمة ، األستاذ خمٌس رجب أمان 

 .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذبكلٌة اللؽات والترجمة 

محمد / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .70

الحاسب اآللً وتقنٌة بقسم  المساعد، األستاذ متولً محمد أحمد 

، المتقدم للترقٌة المعلومات بكلٌة المجتمع بالقوٌعٌة بجامعة شقراء 

 .مشارك إلى درجة أستاذ
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 تشكيل جلان لفحص الكتب

اإلرشاد النفسً لذوي ) الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص كتاب    .73

 .( االحتٌاجات الخاصة 

النظرٌة )ى تشكٌل لجنة إضافٌة لفحص مشروع كتاب الموافقة عل .74

، المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة ( والمنهج فً علم االجتماع 

 .لٌكون مرجعاً علمٌاً 

( التحلٌل العددي ) الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص مشروع كتاب   .75

التحلٌل  –رٌض /364) عن طرٌق الجامعة لتؽطٌة المقرر الدراسً 

  .( العددي 

 The Writing) لموافقة على تشكٌل لجنة لفحص مشروع كتاب ا  .76

Process & Practice  )ٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً عن طر. 

تصمٌم األساسات ) الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص مشروع كتاب   .77

عن طرٌق الجامعة ( بالطرائق التقلٌدٌة وبمساعد الحاسب اآللً 

 .لٌكون مرجعاً علمٌاً 

اإلعاقات الجسمٌة ) فقة على تشكٌل لجنة لفحص كتاب الموا  .77

، نشر دار الزهراء للنشر والتوزٌع ، الطبعة األولى ، ( والصحٌة 

 .م3101

 Plant) الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص مشروع كتاب   .78

Biology-in brief ) ٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً عن طر. 

الموارد ) ع كتاب الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص مشرو  .79

التعرٌؾ والمفاهٌم مع استعراض جؽرافً للمملكة : االقتصادٌة 

 .ٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً عن طر ،(  العربٌة السعودٌة

 

 


