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 بسم اهلل الرمحه الرحيم

 الرتقيات
عبدهللا بن أحمد بن علً الفٌفً ، لدرجة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 .بقسم اللغة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب  أستاذ

ناصر بن سعد بن ناصر العرٌفً ، لدرجة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

 .بقسم الجٌولوجٌا بكلٌة العلوم  أستاذ

اتسام بنت عمر بن محمد باجنٌد ، /  ةة على ترقٌة الدكتورالموافق .4

 .مشارك بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم أستاذلدرجة 

 أستاذمحمد حسٌن محمد حسن ، لدرجة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 .مشارك بقسم علوم الحاسب بكلٌة العلوم الحاسب والمعلومات

، مبارك  بن ملفً العتٌبً  وضحى بنت/  ةالموافقة على ترقٌة الدكتور .5

 .التخدٌر بكلٌة الطبمشارك بقسم  أستاذلدرجة 

 التعييىات
حمد بن سعود البلٌهد ، / الدكتور تعٌٌن نقل خدمات و علىالموافقة  .2

 .بكلٌة اآلداب  مساعد بقسم اللغة العربٌة وآدابها أستاذبوظٌفة 

 أستاذظٌفة ناصر بن سلٌمان العسٌري، بو/ الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .7

 .بكلٌة اآلداب  االجتماعٌةمساعد بقسم الدراسات 

 أستاذ، بوظٌفة  عثمان بن محمد المنٌع/ الدكتور تعٌٌن  علىالموافقة  .8

 .التربٌة بكلٌة التربٌةمساعد بقسم 

 أستاذمحمد بن محمد الحربً ، بوظٌفة / الدكتور تعٌٌن  علىالموافقة  .9

 . تربٌةبكلٌة ال مساعد بقسم اإلدارة التربوٌة

 أستاذبوظٌفة  هشام بن مصطفى شرٌفً/ الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .01

 .بكلٌة التربٌة مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس

 أستاذسعد بن عبدهللا الدهمش ، بوظٌفة  / الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .00

 .بكلٌة الطب مساعد بقسم طب وجراحة العٌون
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فهد بن ٌسلم بامحرز ،  /دكتورالتعٌٌن نقل خدمات و  علىالموافقة  .06

 .بكلٌة الطب مساعد بقسم الجراحة أستاذبوظٌفة 

إٌمان بنت عبدهللا العبدالكرٌم  ، بوظٌفة  /ة الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .04

 .بكلٌة العلوم  مساعد بقسم الكٌمٌاء أستاذ

، بوظٌفة  حمده بنت صالح العنزي /ة الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .03

 .بكلٌة العلوم قسم الكٌمٌاءمساعد ب أستاذ

 أستاذفهد بن عوٌس الدوسري ، بوظٌفة / الدكتور تعٌٌن  علىالموافقة  .05

بكلٌة علوم األغذٌة  مساعد بقسم اإلرشاد الزراعً والمجتمع الرٌفً

 .والزراعة 

عبدالعزٌز بن مسعد الوذٌنانً ، بوظٌفة / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .02

 .بكلٌة إدارة األعمال مساعد بقسم المحاسبة أستاذ

سعود بن مساعد  / الدكتورتعٌٌن على ٌوصً المجلس بالموافقة  .07

بكلٌة األنظمة  مساعد بقسم العلوم السٌاسٌة أستاذالتمامً ، بوظٌفة 

 .بذلك لمجلس الجامعة ، مع الرفع والعلوم السٌاسٌة 

 أستاذدواس ، بوظٌفة  بن سعد بن مبارك / الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .08

 .بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة ساعد بقسم التأهٌل الصحًم

بوظٌفة   صالح بن عبدهللا التوٌجري/ الدكتور تعٌٌن  علىالموافقة  .09

 . اللغة العربٌة بكلٌة المعلمٌنمساعد بقسم  أستاذ

نوال بنت عبدالعزٌز الفهٌد  بوظٌفة  /ة الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .61

 .لٌة التربٌة األقسام العلمٌة بالخرجبك مساعد بقسم األحٌاء أستاذ

، بوظٌفة  أفراح بنت أبوالقاسم بصلً /ة الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .60

 .الرٌاضٌات بكلٌة التربٌة األقسام العلمٌة بالخرج مساعد بقسم  أستاذ

 النقل
إبراهٌم بن عبدالرحمن الحضٌبً ، / الدكتور  انتقالالموافقة على  .66

 . لمجتمع بالدوادمً إلى كلٌة العلوم بالدوادمًالمساعد بكلٌة ا ستاذاأل
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 اإلحالة على التقاعد
بقسم  ستاذسلٌمان بن محمد الشبل ، األ/ إحالة الدكتورالموافقة على  .64

على التقاعد المبكر ، بكلٌة علوم األغذٌة والزراعة  وقاٌة النبات

 .هـ 0341/0340من نهاٌة الفصل األول للعام الجامعً  اعتبارا  

 الةاالستق
صالح بن عبدهللا التمٌمً ، /  الدكتور استقالةقبول الموافقة على  .63

من  اعتبارا  ، بكلٌة الطب المساعد بقسم طب الطوارئ  ستاذاأل

 .هـ 9/00/0341

 النشر العلمي
التقرٌر السنوي المقدم من لجنة المحررٌن لمجلة جامعة  الموافقة على .65

اللجنة  أنشطة، عن  (علوم الحاسب والمعلومات فرع  )الملك سعود 

 .هـ 0369/0341خالل العام الدراسً 

التقرٌر السنوي المقدم من لجنة المحررٌن لمجلة جامعة  الموافقة على .62

اللجنة خالل العام  أنشطة، عن  (اللغات والترجمة فرع  )الملك سعود 

 .هـ 0369/0341الدراسً 

 

، (  بٌئٌة أقلمة النبات للظروف ال) كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .67

نبت /438) المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لتغطٌة المقرر الدراسً 

محمد بن ناصر / ، تألٌف الدكتور ( أقلمة النبات للظروف البٌئٌة  –

رمضان عبدالرحمن الدسوقً ، بقسم النبات   ستاذالٌمنً ، واأل

 .واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم

، (  قٌدة أهل السنة والجماعة ع) كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .68

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعا  علمٌا  ، تألٌف 

المشارك بقسم الثقافة  ستاذهٌا بنت إسماعٌل آل الشٌخ ، األ/ الدكتورة 

 .اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة 
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 البحث العلمي
فهد بن محمد / إنجازه من قبل الدكتور  ما تمالموافقة على  .69

المشارك بقسم التارٌخ بكلٌة اآلداب أثناء إجـازة  ستاذالسوٌكت،األ

 (.هـ69/0341) التفرغ العلمـً التً منحـت له خالل العام الدراسً 

عبدهللا بن سعد / إنجازه من قبل الدكتور  ما تمالموافقة على  .41

اإلنجلٌزٌة وآدابها بكلٌة اآلداب المساعد بقسم اللغة  ستاذالضبٌعان،األ

                    أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له خالل العام الدراسً

 (.هـ69/0341) 

سارة بنت عبدهللا / تم إنجازه من قبل الدكتورة  الموافقة على ما .40

التربوٌة بكلٌة التربٌة أثناء  اإلدارةالمساعد بقسم  ستاذالمنقاش،األ

                    ازة التفرغ العلمـً التً منحـت لها خالل العام الدراسًإجـ

 (.هـ69/0341) 

بن راشد  إبراهٌم/ تم إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ما .46

المشارك بقسم العمارة وعلوم البناء بكلٌة العمارة  ستاذالجوٌر،األ

له خالل العام  والتخطٌط  أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت

 (.هـ65/0362) الدراسً 

خالد بن / التفرغ العلمً الممنوحة للدكتور إجازةالموافقة على تأجٌل  .44

بقسم التخطٌط العمرانً لمدة عام الدراسً  ستاذسكٌت السكٌت، األ

على أن ٌتمتع بها هـ وقصرها على فصل دراسً واحد 0341/0340

 .مشروع البحثً كامال  لتزم بإنجاز العلى أن ٌ حٌن تمكنه من ذلك
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 القسم الثاني
 

 النشر العلمي
مقدمة فً التفاضل  ) كتاب مشروععلى تشكٌل لجنة لفحص  الموافقة .43

/ عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعا  علمٌا  ، تألٌف الدكتور ( والتكامل 

حسنً علً عبدالسالم ، بقسم / إبراهٌم بن صالح العلٌان ، والدكتور 

 .لعلومالرٌاضٌات بكلٌة ا

   

، نشر دار ( اإلدارة الرٌاضٌة ) الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص كتاب  .45

/ م ، تألٌف الدكتور 6101، الطبعة األولى ، األردنجلٌس الزومان ، 

المساعد بقسم التدرٌب التطبٌقً  ستاذرائد محمد إبراهٌم السطري األ

  .بكلٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضة

 اج العلميتشكيل جلان لفحص اإلوت 
محمد بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .42

المشارك بقسم اللغة العربٌة وآدابها  ستاذ، األ ناصر بن علً الشهري

  .أستاذ، المتقدم للترقٌة إلى درجة  بكلٌة اآلداب

عبدهللا بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .47

المشارك بقسم الثقافة اإلسالمٌة  ستاذ، األحسن السعٌدي  محمد بن

 . أستاذ، المتقدم للترقٌة إلى درجة  بكلٌة التربٌة

عادل بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .48

المساعد بقسم طب وجراحة العٌون  ستاذ، األ حمد بن عبدهللا السحٌبانً

  .مشارك أستاذٌة إلى درجة ، المتقدم للترق بكلٌة الطب

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

 المشارك بقسم طب األطفال بكلٌة الطب ستاذ، األ حسٌن بن محمد العاٌد

  .أستاذ، المتقدم للترقٌة إلى درجة 
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صالح بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .31

 المساعد بقسم طب األطفال بكلٌة الطب ستاذ، األ بن محمد المحسن زٌد

  .مشارك أستاذ، المتقدم للترقٌة إلى درجة 

فاتن بنت / للدكتورة الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .30

المشارك بقسم األنسجة المحٌطة  ستاذ، األ عورتانً إسماعٌلعرب 

للترقٌة  ة، المتقدم ٌة طب األسنانباألسنان وصحة أسنان المجتمع بكل

 .أستاذإلى درجة 

عادل بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .36

المساعد بقسم طب أسنان األطفال  ستاذ، األ محمد بن صالح الهدلق

 أستاذ، المتقدم للترقٌة إلى درجة وتقوٌم األسنان بكلٌة طب األسنان

 .مشارك

أحمد بن / للدكتور شكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً الموافقة على ت .34

،  المشارك بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم ستاذ، األ حامد بن صالح الغامدي

 .أستاذالمتقدم للترقٌة إلى درجة 

كمال رسالن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .33

طبٌعٌة بكلٌة المجتمع المشارك بقسم العلوم ال ستاذ، األ محمد رسالن

 .أستاذالمتقدم للترقٌة إلى درجة   فً الرٌاض

حسن قسٌم / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .35

المساعد بقسم اآلداب والتربٌة بكلٌة المجتمع  ستاذ، األ محمد عبٌدات

 .أستاذ، المتقدم للترقٌة إلى درجة  فً الرٌاض

إبراهٌم / للدكتور لجنة لفحص اإلنتاج العلمً الموافقة على تشكٌل   .32

المشارك بقسم الثقافة اإلسالمٌة  ستاذ، األ بن حماد بن سلطان الرٌس

  .أستاذ، المتقدم للترقٌة إلى درجة  بكلٌة التربٌة

/ للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .37

المساعد بقسم  ستاذاأل،  عبدالعزٌز بن عبدهللا بن عبدالرحمن القرعاوي

، المتقدم للترقٌة إلى  اإلنتاج النباتً بكلٌة علوم األغذٌة والزراعة

  .مشارك أستاذدرجة 


