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 بسم اهلل الرمحه الرحيم

 الرتقيات
فهد بن سلطان بن محمد السلطان ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 .لدرجة أستاذ بقسم التربٌة بكلٌة التربٌة

أحمد بن عبدالعزٌز بن إبراهٌم / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .8

التمٌمً ، لدرجة أستاذ مشارك بقسم التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة ، 

 .د اكتمال المدة النظامٌة عن

محمد بن بكر هوساوي ،  علً بن/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 .م التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌةلدرجة أستاذ مشارك بقس

محمد بن سعد بن عبدالعزٌز المقرن / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 .، لدرجة أستاذ بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة 

حسن بن علً بن محمد فتحً، / قة على ترقٌة الدكتور المواف .5

 .لدرجة أستاذ بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة 

الجوهرة بنت علً بن عبدهللا / الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .1

 .الحصٌن ، لدرجة أستاذ بقسم وقاٌة األسنان بكلٌة طب األسنان 

، آل سعٌد  بن عباس عباس بن حبٌب/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .7

بقسم علوم المختبرات بكلٌة العلوم الطبٌة لدرجة أستاذ مشارك 

 .ةالتطبٌقٌ

 التعييىات
 ، مزنة بنت عبدهللا الروضان /ة الدكتورتعٌٌن على الموافقة  .2

بكلٌة علوم الحاسب  بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم تقنٌة المعلومات

 .والمعلومات 

، بوظٌفة  لبنى بنت فالح الفالح /ة الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .2

، بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة  أستاذ مساعد بقسم صحة األسنان

 . مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة
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عبدالعزٌز بن حسن الحمٌدي ،  / الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .01

بكلٌة  بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم علوم المختبرات اإلكلٌنٌكٌة

 .العلوم

بتسام بنت سعد الشدي ، بوظٌفة إ /ة الدكتورعٌٌن تعلى الموافقة  .00

 .بكلٌة الصٌدلة   أستاذ مساعد بقسم العقاقٌر

مشعل بن حسن  / الدكتورتعٌٌن نقل خدمات و علىالموافقة  .08

بكلٌة اللؽات  وحدة اللؽاتب، بوظٌفة أستاذ مساعد الشمري

 .والترجمة 

ً  المعٌدة حنان بنت سعود المتحم/ األستاذة  انتقالعلى الموافقة  .04

بقسم علوم المختبرات اإلكلٌنٌكٌة بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة إلى 

  . مركز رٌادة األعمال

 البحث العلمي
العودة إلى سقؾ قٌمة تذاكر إركاب التفرغ العلمً  الموافقة على .03

 .بمبلػ مائة وخمسون ألؾ لاير

 النشر العلمي
 

مقدمة فً  )ب على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتا الموافقة .05

 Introduction to Biomedicalاألجهزة الطبٌة الحٌوٌة  

Equipment Technology  )لتؽطٌة  عن طرٌق الجامعة

، ( أجز /801أجز و /813أجز و /810) المقررات الدراسٌة 

 ,Prentice Hallر نش Joseph Carr & John Brownتألٌؾ 

لسرنجاوي، طارق ضٌؾ ا/ بها الدكتور ، والتً قام م8110 عام

أحمد هشام الحموي ، بقسم العلوم الطبٌة التطبٌقٌة بكلٌة / واألستاذ 

 .المجتمع بالرٌاض 

تطوٌر  )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .01

ِ   التطبٌقات المعتمدة على الكائنات مستخدماً لؽة الفٌجوال بٌسك   ِ 

Object-Oriented Application Development Using 

Microsoft Visual Basic  )لٌكون مرجعاً  عن طرٌق الجامعة

ر نش Doke, Satzinger, Williams & Douglasتألٌؾ ، علمٌاً 
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Thomson Course Technology, والتً قام م8114 عام ، 

إبراهٌم فتحً معوض ، من قسم نظم المعلومات بكلٌة / بها الدكتور

 .( سابقاً ) علوم الحاسب والمعلومات 

قوانٌن الكون  )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  وافقةالم .07

ِ   Four Laws That Drive the Universeاألربعة  عن ( ِ 

ر نش Peter Atkinsتألٌؾ ، لٌكون مرجعاً علمٌاً  طرٌق الجامعة

Oxford University Press, بها  ، والتً قام م8117 عام

اذ المشارك بقسم أحمد بن عبدالعزٌز العوٌس، األست/ الدكتور

 .العلوم   الكٌمٌاء بكلٌة

تصنٌؾ المبانً : الوقع البصري للمبانً ) مشروع كتاب  إحالة .02

، المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة ( حسب المظهر الخارجً 

محمد حسٌن صالح إبراهٌم / لٌكون مرجعاً علمٌاً  ، تألٌؾ الدكتور 

العمارة والتخطٌط  ، األستاذ المشارك بقسم التخطٌط العمرانً بكلٌة

، إلى كلٌة العمارة والتخطٌط مع صورة من تقارٌر لجنة فحص 

مشروع الكتاب ، للطلب من المؤلؾ إجراء التعدٌالت التً وردت 

 .بالتقارٌر 

األمراض المنقولة بواسطة ) الموافقة على إعادة طباعة كتاب  .02

مسفر بن محمد الدقل والدكتور / ، ترجمة الدكتور ( الؽذاء 

إسماعٌل عٌسى الشٌاب بقسم علوم األؼذٌة والتؽذٌة بكلٌة علوم 

 .األؼذٌة والزراعة 

اإلشراؾ  ) على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب الموافقة .81

ٍِ التربوي الداع ٍِ ٍِ ٍِ (  Supervision for Learningم للتعلم  ٍ

 ,Aseltineتألٌؾ ، لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة

Farniarz & Rigazio-DiGiloi ر نشASCD, م8111 عام  ،

راشد بن حسٌن بن محمد العبدالكرٌم ، / بها الدكتور والتً قام

 .ٌة األستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة الترب

المختصر فً  )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .80

عن (  Lecture Notes on Dermatologyاألمراض الجلدٌة  

 Graham-Browaتألٌؾ ، لٌكون مرجعاً علمٌاً  طرٌق الجامعة

and Burns ر نشBlackwell Publishing, م8118 عام  ،
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حمن الحقٌل ، األستاذ إبراهٌم بن عبدالر/ بها الدكتور والتً قام

 .بقسم الجلدٌة بكلٌة الطب  المشارك

طب وجراحة  )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .88

-Oto-Rhinoاألنؾ واألذن والحنجرة والرأس والعنق 

Laryngology Head & Neck Surgery  )عن طرٌق الجامعة 

جامعة الملك  رنش طارق صالح جمال/ تألٌؾ ، لٌكون مرجعاً علمٌاً 

عبدالرحمن أحمد / بها الدكتور ، والتً قام م8111 عامسعود 

السنوسً ، األستاذ المساعد بقسم األذن واألنؾ والحنجرة بكلٌة 

 .الطب

المرجع فً  )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .84

 Handbook of Biomedicalالتجهٌزات الطبٌة الحٌوٌة  

Instrumentation )  لتؽطٌة المقررات عن طرٌق الجامعة

أجهزة  –أجز /815أجهزة طٌبة   –أجز /814: ) الدراسٌة التالٌة 

تحدٌد األعطال فً األجهزة الطبٌة ،  –أجز /812طبٌة مٌكانٌكٌة ، 

 R. S. Khadpurتألٌؾ ، ( مقدمة فً األجهزة الطبٌة  –أجز /810

ها ب ، والتً قام م8112 عام ,TATA McGraw-Hillر نش

ظافر  سمٌر محمد محمد/ أمٌر سعٌد التٌناوي ، والدكتور / الدكتور

طلٌمات ، والدكتور  ممدوح منٌؾ منٌؾ بقسم العلوم الطبٌة 

 .التطبٌقٌة بكلٌة المجتمع بالرٌاض 
 

 القسم الثاني                                       
 

 النشر العلمي
المطلوب نشره ( آللً تجارب فً التحلٌل ا) مشروع كتاب  إحالة .83

عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً  ، تألٌؾ األستاذ تركً 

عادل عباس حسن مجوه ، / الصالح بن عبدهللا الخلٌوي ، واألستاذ 

لمحكم مرجح تختاره لجنة النشر .بقسم الكٌمٌاء بكلٌة المعلمٌن 

 .العلمً
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 :طٌؾ الموسباور ) الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص كتاب  .85

، نشر دار الزهراء الرٌاض ، الطبعة األولى (  النظرٌة والتطبٌق 

مهى بنت حمد القنٌبط / م ، تألٌؾ الدكتورة 8112/هـ0382

 .ساعد بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوماألستاذ الم

العمل مع أسر ذوي ) الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص كتاب  .81

، نشر دار الزهراء  (دلٌل المعلمٌن والوالدٌن : االحتٌاجات الخاصة 

علً عبدرب / م  ، تألٌؾ الدكتور 8112للنشر والتوزٌع، الرٌاض 

 .النبً حنفً األستاذ المشارك بقسم التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة 

 
 تشكيل جلان لفحص اإلوتاج العلمي

خٌرٌة / للدكتورة الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .87

المشارك بقسم علوم ، األستاذ  عبدالجوادبنت عبدالجواد بن جاد ال

للترقٌة إلى  ة، المتقدمالتأهٌل الصحً بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة 

  .درجة أستاذ

فحص اإلنتاج العلمً تشكٌل لجنة اضافٌة لٌوافق المجلس على  .82

 المساعد، األستاذ ابتسام بنت عمر بن محمد باجنٌد / ة للدكتور

 المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ لومالرٌاضٌات بكلٌة العبقسم 

 .مشارك 

 


