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 بسم اهلل الرمحه الرحيم

 الرتقيات
 

سارة بنت إبراهٌم بن سلٌمان العرٌنً، / الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .0

 .لدرجة أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة

صالح الدٌن فرح عطا هللا بخٌت ، لدرجة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .9

 .لتربٌة أستاذ مشارك بقسم التربٌة بكلٌة ا

صالح بن ضحوي بن جربوع العنزي ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 . لدرجة أستاذ بقسم اللغات األوربٌة والترجمة بكلٌة اللغات والترجمة

لدرجة أحمد بن مطر بن عطٌة العطٌة ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 . بقسم اللغة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب أستاذ

لدرجة محمد بن عمر بن عبدالعزٌز السبٌل ، / على ترقٌة الدكتور الموافقة  .5

 . بقسم العلوم اإلشعاعٌة بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة أستاذ مشارك

 

 التعييىات
،  وداد بنت أحمد القحطانً/ الدكتورة تعٌٌن و نقل خدمات علىالموافقة  .6

 .آلداب بكلٌة ا بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربٌة وآدابها

شٌخة بنت أحمد المدخلً ، / الدكتورة تعٌٌن نقل خدمات وعلى الموافقة  .7

 .بكلٌة اآلداب نجلٌزٌة وآدابهاإلبوظٌفة أستاذ مساعد بقسم اللغة ا

منٌرة بنت فراج العقال ، / الدكتورة تعٌٌن و نقل خدمات علىالموافقة  .8

 . بكلٌة التربٌة بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمٌة

ندى بنت ٌوسف الربٌعة ، / الدكتورة تعٌٌن نقل خدمات وعلى الموافقة  .9

بذلك لمجلس ، مع الرفع بكلٌة التربٌة  بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم التربٌة

 .الجامعة

سمٌر بن عمر عبدهللا ، بوظٌفة أستاذ / الدكتور على تعٌٌن الموافقة  .01

 .مساعد بقسم أمراض النساء والوالدة بكلٌة الطب
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حمد بن هادي القحطانً ، / الدكتور تعٌٌن و نقل خدمات علىوافقة الم .00

 . بكلٌة الطب بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة

 

منان بنت عبدالرحمن الحقبانً ، بوظٌفة  /ةالدكتورتعٌٌن على الموافقة  .09

 .بكلٌة الطب  أستاذ مساعد بقسم علم وظائف األعضاء

احمد بن / الدكتور تعٌٌن و ماتنقل خد على بعدم الموافقةٌوصً المجلس  .04

 .العلومبكلٌة  الفٌزٌاء والفلك، بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم  محمد القعود

ماجد بن علً القنٌة ، بوظٌفة أستاذ مساعد / الدكتور  تعٌٌن علىالموافقة  .03

 .بكلٌة الصٌدلة بقسم علم األدوٌة

أستاذ نادٌة بنت جمٌل حارس  بوظٌفة /  ةالدكتور تعٌٌن علىالموافقة  .05

 .بكلٌة الصٌدلة مساعد بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة

إبراهٌم بن فهد الشدي، بوظٌفة / الدكتور تعٌٌن و نقل خدمات علىالموافقة  .06

 . طب األسنانبكلٌة  أستاذ مساعد بقسم علوم االستعاضة السنٌة

 

 الىشر العلمي
المطلوب ، (  علم األحٌاء الدقٌقة ) كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .07

علم  –نبت /301) نشره عن طرٌق الجامعة لتغطٌة المقرر الدراسً 

عبدهللا بن مساعد الفالح ، األستاذ / ، تألٌف الدكتور ( األحٌاء الدقٌقة 

 .بقسم األحٌاء بكلٌة المعلمٌن 

البنٌة : مقدمة فً شبكات االتصاالت ) كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .08

لمطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون ا، (  والتخطٌط واإلدارة واألمن 

/ سعد الحاج علً بكري والدكتور / مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتور 

عبدالمحسن بن عبدالرحمن الهرٌش ، بقسم الهندسة الكهربائٌة بكلٌة 

 .الهندسة 

االستشارات التغذوٌة  )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .09

 Nutritional Conseling for Lifestyle Changesلتغٌر نمط الحٌاة 

  ِ  Lindaتألٌف ، لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة( ِ 

Snetselnar ر نشTaylot & Francis, بها  ، والتً قام م9117 عام
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خالد بن سلٌمان النمٌر ، األستاذ المشارك بقسم علوم صحة / الدكتور

اسماعٌل عٌسى / والدكتور  المجتمع بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة ،

 .الشاٌب ، من قسم علوم األغذٌة والتغذٌة بكلٌة علوم األغذٌة والزراعة 

 

 

المطلوب ، ( كٌمٌاء أنسجة اإلنزٌمات ) كتاب  طباعةإعادة على  الموافقة .91

نوري بن / نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتور 

محمود جرار بقسم علم الحٌوان بكلٌة بشٌر / طاهر الطٌب والدكتور 

 .العلوم

 

 البحث العلمي
 

عبدهللا بن محمد / تم إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ما .90

السوٌلم،األستاذ بقسم الهندسة الكهربائٌة أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً 

 (.هـ99/0341)    األولمنحـت له خالل الفصل الدراسً 

 

فهد بن عبدالرحمن / إنجازه من قبل الدكتور  تمما الموافقة على  .99

الرومً،األستاذ بقسم الدراسات القرآنٌة، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً 

 (.هـ97/0398)   منحـت له خالل العام الدراسً

 

الموافقة على حضور الدكتور محمد بن غازي التمام،  األستاذ المساعد  .94

 Developing)ل،  لدورة  بكلٌة إدارة أألعما االقتصادبقسم 

Management Skills) ًالعربٌة باإلمارات والتً ستعقد فً مدٌنة دب 

                 وبرسوم مقدارها.م  01/09/9119-6المتحدة خالل الفترة من  

بدالً من الدورة والتً تم الموافقة علٌها (.   إماراتًدرهم  8375)   

 .سابقاً 

 

على تمدٌد بعثة مبتعثة قسم علوم القلب بكلٌة الطب، الدكتورة مها  الموافقة .93

هـ  حتى تتمكن من 9/01/0349نهاٌة  إلى المحٌسنبنت عبدالرحمن 

دراسة التخصص الفرعً فً مجال تصوٌر القلب وكذلك الماجستٌر فً 

 .ى أن تعامل خالل فترة التمدٌد كمبتعثة للدراسةلمجال العلوم الطبٌة ع
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عمه، األستاذ  أبومروان عبدالرحمن / على ابتعاث الدكتورالموافقة  .95

بكندا المساعد بقسم طب وجراحة العٌون  لدورة تدرٌبٌة بجامعة كوٌنز 

 وإجراءاإلكلٌنٌكٌة  ةللممارستدرٌب فً شعبة أمراض وجراحة الشبكٌة لل

 .م40/09/9101وحتى  9/0/9101من  اعتباراالبحوث 

 حضور فً الراغبٌن التدرٌس هٌئة أعضاء طلبات عرضالموافقة على  .96

 المجالس على التخصص مجال غٌر فً الخارجٌة التدرٌبٌة الدورات

 إلى الطلبات هذه ترسل ثم ومن المبدئٌة، الموافقة على للحصول المختصة

 وتكون المناسب القرار واتخاذ فٌها للبت مباشرةً  المهارات تطوٌر عمادة

، الالزم التخاذ الصالحٌة صاحب ىإل برفعه وتقوم القرار صاحبة العمادة

 العمل وورش الدورات حضورفً  القرار اتخاذ صالحٌة على اإلبقاءو

 المجلس لدى الداخلٌة أو الخارجٌة (التخصص مجال فً) التخصصٌة

 .العلمً

 

 القسم الثاني                                        
 

 تشكيل جلان لفحص اإلوتاج العلمي
 

عبدالعزٌز بن / للدكتور تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  الموافقة على .97

اللغة العربٌة بقسم  المشارك، األستاذ عبدالكرٌم بن محمد التوٌجري 

  .، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوآدابها بكلٌة اآلداب 

علً بن عبدهللا / للدكتور على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً الموافقة  .98

، الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة بقسم  المشارك، األستاذ اح بن شدٌد الصٌ

  .المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ

حمد بن / للدكتورالموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .99

اإلنتاج النباتً بكلٌة علوم بقسم  المساعد، األستاذ عبدالمحسن المفرج 

 .مشارك لى درجة أستاذ، المتقدم للترقٌة إاألغذٌة والزراعة 

مجدي إبراهٌم / للدكتورالموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .41

اإلنتاج النباتً بكلٌة علوم األغذٌة بقسم  المساعد، األستاذ بدٌر البنا 

  .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوالزراعة 
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هدى بنت / رة للدكتوالموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .40

اللغات األوربٌة بقسم  المساعد، األستاذ جمٌل بن أحمد برنجً  محمد

 للترقٌة إلى درجة أستاذ ة، المتقدموالترجمة بكلٌة اللغات والترجمة

  .مشارك

 الكتبتشكيل جلان لفحص 

القول اللطٌف فً علم  ) كتاب مشروعالموافقة على تشكٌل لجنة لفحص  .49

عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً،  المطلوب نشره ،( التصرٌف 

حسان بن عبدهللا الغنٌمان ، األستاذ المساعد بقسم اللغة / تألٌف الدكتور 

  .العربٌة بكلٌة المعلمٌن

 ،( النقد المعماري ) كتاب مشروعالموافقة على تشكٌل لجنة لفحص  .44

/  المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً، تألٌف الدكتور

عزت عبدالمنعم مرغنً ، األستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارٌة بكلٌة 

  .الهندسة بجامعة أسٌوط بمصر

 

دلٌل القٌاسات  ) كتاب مشروععلى تشكٌل لجنة لفحص  الموافقة .43

عن طرٌق ( واالختبارات المعملٌة فً مختبر فسٌولوجٌا الجهد البدنً 

خلٌفة ٌحٌى مسعود فٌاللً / دكتور الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف ال

بكلٌة التربٌة البدنٌة  ، األستاذ المشارك بقسم الصحة وعلوم الحركة

                  .والرٌاضة

( مقدمة فً اإلحصاء  ) كتاب مشروععلى تشكٌل لجنة لفحص  الموافقة .45

محسن لطفً / عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتور 

  .ألستاذ المساعد بقسم الدراسات اإلجتماعٌة بكلٌة اآلدابأحمد ، ا

عن ( الصبغات النباتٌة  ) كتاب مشروععلى تشكٌل لجنة لفحص  الموافقة .46

محمد بن حمد / طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتور 

  .الوهٌبً ، األستاذ بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم

: األطفال والطالق  ) كتاب مشروعتشكٌل لجنة لفحص  على الموافقة .47

عن طرٌق ( دراسة منظور األطفال لمشكالت التكٌف فً األسرة المطلقة 

هند بنت خالد بن محمد / الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتورة 

  .الخلٌفة ، األستاذ المشارك بقسم الدراسات االجتماعٌة بكلٌة اآلداب


