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 انرتقياث
 

دظخ ثٕذ ػجذاٌؼضٌض ثٓ ػجذهللا اٌمٍٕؼٍش ، / اٌّٛافمخ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛسح  .1

ِغ رٛجٍٗ  .ٌذسجخ أعزبر ِشبسن ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٚآداثٙب ثىٍٍخ اَداة 

 .شفٛي ثضشٚسح ِالدظخ اإلشبسح إٌى ِظذس االلزجبط فً أثذبثٙب اٌّغزمجٍٍخ

ثٓ ػجذاٌىشٌُ ثٓ ِذّذ اٌزٌٛجشي ، ػجذاٌؼضٌض / اٌّٛافمخ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  .2

 .ٌذسجخ أعزبر ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٚآداثٙب ثىٍٍخ اَداة 

أدّذ ثٓ ػجذاٌشدٍُ ثٓ أدّذ اٌظذٌمً ، ٌذسجخ / اٌّٛافمخ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  .3

 .ثؼذ اوزّبي اٌّذح إٌظبٍِخأعزبر ثمغُ ػٍَٛ اٌمٍت ثىٍٍخ اٌطت 

ً ثٓ سشٍذ اٌؼجٍذاْ ، ٌذسجخ أعزبر طبٌخ ثٓ ػٍ/ اٌّٛافمخ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  .4

 .ِشبسن ثمغُ طت ٚجشادخ اٌؼٍْٛ ثىٍٍخ اٌطت 

إثشاٍُ٘ ثٓ ػجذهللا ثٓ إثشاٍُ٘ اٌغشاء  ٌذسجخ / اٌّٛافمخ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  .5

 .ثؼذ اوزّبي اٌّذح إٌظبٍِخأعزبر ثمغُ اٌظٍذالٍٔبد ثىٍٍخ اٌظٍذٌخ 

ٛد ثشوبد ، ٌذسجخ أعزبر ػجذهللا ػضاد ِذّ/ اٌّٛافمخ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  .6

 .ِشبسن ثمغُ اإلداسح اٌّبٌٍخ ثىٍٍخ اٌّجزّغ ثبٌمٌٛؼٍخ 

 

 انتعييناث
ٌوسف بن محمد الٌوسف ، بوظٌفة  /الدكتورتعٌٌن نقل خدمات و علىالموافقة  .2

 .بكلٌة الهندسة  أستاذ مساعد بقسم الهندسة المٌكانٌكٌة

، بوظٌفة أستاذ مساعد  ديمرٌم بنت محمد الهن /ة الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .8

 .بكلٌة طب األسنان  والفكٌن جراحة الوجهبقسم 

خٌال بن عبدالملك الخٌال ، بوظٌفة أستاذ مساعد  /الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .2

 .بكلٌة الطب بقسم الجراحة

ولٌد بن صالح النمً ، بوظٌفة أستاذ مساعد  /الدكتورتعٌٌن  علىلموافقة ا .01

 .المجتمع بالرٌاض  بقسم علوم الحاسب بكلٌة
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أحمد بن عبدهللا الحامد  بوظٌفة  / الدكتورتعٌٌن نقل خدمات و  علىالموافقة  .00

 .أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسب بكلٌة هندسة وعلوم الحاسب بالخرج 

عبدالعزٌز بن صقر العمري ، / الدكتور تعٌٌن  نقل خدمات و علىالموافقة  .07

الطبٌة بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم المختبرات 

 .بالخرج 

 اننقم
وحدة اإلعداد ب عبدهللا بن عٌسى الظلمً ، المعٌد/ األستاذ  انتقالالموافقة على  .04

 .العام بكلٌة اللغات والترجمة إلى قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

ة بنت نور/  بدرٌة بنت محمد الفوزان واألستاذة/ األستاذة  انتقالالموافقة على  .03

لكترونً إلى قسم نظم المعلومات اإلبعمادة التعلٌم  المعٌدتٌنٌوسف الخمٌس 

 .بكلٌة إدارة األعمال اإلدارٌة

 انتعاقد
 
 :ل لجنة مكونة من ٌتشكالموافقة على  .01

 مقررا    عبدالرحمن بن ابراهٌم المنصور. د .0
 عضوا     عبدالملك بن سلمان السلمان. د .7
 ضوا  ع   ابراهٌم بن ٌوسف البلوي. د .4
 عضوا      فهد بن عبدهللا الزامل. د .3

 
التعاقد مع أعضاء هٌئة التدرٌس السعودٌٌن ، أستاذ غٌر وذلك لدراسة 

ومن فً ضوء المقترحات والمرئٌات التً أبداها أعضاء المجلس  متفرغ ،
 .ثم عرض التوصٌات على المجلس العلمً

 

 االستعانت
هللا بن محمد الوابلً ، األستـاذ عبد/ بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على  .01

 اعتبارا  بقسم التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة ، أستاذا  غٌر متفرغ لمدة عامٌن 

 .هـ0/4/0340من 
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عبدالرحمن بن عبدالخالق بخدمات الدكتور  االستعانةتجدٌد الموافقة على  .02

تفرغ الغامدي ، األستـاذ المشارك بقسم التربٌة بكلٌة التربٌة  أستاذا  غٌر م

 . هـ0340/0347األول  الدراسًبداٌة الفصل من  اعتبارا  لمدة عامٌن 

عبدالرحمن بن سعد الحمٌدي / بخدمات الدكتور االستعانةلموافقة على تجدٌد ا .08

من  اعتبارا  ، األستـاذ بقسم التربٌة بكلٌة التربٌة ، أستاذا  غٌر متفرغ لمدة عام 

 \.هـ0340/0347األول  الدراسًبداٌة الفصل 

رشٌد بن موسى محمد ، األستـاذ / بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على  .02

المشارك بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم ، أستاذا  غٌر متفرغ لمدة 

 .هـ0/2/0340من  اعتبارا  عامٌن 

 اإلستقانت
 بقسم، المعٌد  بن ناصر القحطانًسلطان / األستاذ  استقالةقبول الموافقة على  .71

 . هـ41/07/0341من  اعتبارا   الهندسة المٌكانٌكٌة بكلٌة الهندسة بالخرج

 انتفرغ انعهمي
حنان بنت حسن عطا هللا،األستاذ / إنجازه من قبل الدكتورة  ما تمالموافقة على  .70

المساعد بقسم علم النفس بكلٌة التربٌة، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً 

 (.هـ72/0378)  منحـت لها خالل العام الدراسً

ججشٌٓ ثٓ ػًٍ اٌججشٌٓ، األعزبر / إٔجبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس  ِب رُاٌّٛافمخ ػٍى  .77

ثىٍٍخ اَداة أثٕبء إجـبصح اٌزفشؽ اٌؼٍّـً  االجزّبػٍخاٌّشبسن ثمغُ اٌذساعبد 

 (.٘ـ22/1421)   اٌزً ِٕذـذ ٌٗ خالي اٌؼبَ اٌذساعً

/ ؼًٍّ اٌخبص  ثبٌذوزٛساٌّٛافمخ ػٍى رغٍٍش ِغّى اٌجذث اٌخبص ثبٌزفشؽ اٌ .23

ِذّذ ثٓ ساشذ اٌششلً، األعزبر اٌّشبسن ثمغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذسٌظ ثىٍٍخ 

 .٘ـ1433/1431اٌذساعً  اٌّؼٍٍّٓ، إٌّّٛح ٌٗ ٌٍفظً اٌثبًٔ ِٓ اٌؼبَ 

طبٌخ ثٓ غشَ هللا / ٍذوزٛس لظش إجبصح اٌزفشؽ اٌؼًٍّ ٌاٌّٛافمخ ػٍى  .24

 بد اإلعالٍِخ ثىٍٍخ اٌّؼٍٍّٓ، األعزبر اٌّغبػذ  ثمغُ اٌذساع،اٌغبِذي

فظً دساعً ٌّذح ٌزظجخ ( ٘ـ33/1431)ٚإٌّّٛدخ ٌٗ ٌّذح ػبَ دساعً 

 (.٘ـ33/1431األٚي ) ٚادذ 
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، األعزبر اٌّغبػذ ػجذاٌشدّٓ ثٓ ٔٛس اٌذٌٓ وٍٕزٓ/ رؼٌٛض اٌذوزٛساٌّٛافمخ  .25

ػٓ ِخظظبد اٌزفشؽ اٌؼًٍّ ثمغُ اٌزشثٍخ ٚػٍُ إٌفظ ثىٍٍخ اٌّؼٍٍّٓ ، 

( 41,12111) ٚاٌجبٌغخ (٘ـ 1422/1421)  ٛدخ ٌٗ ٌّذح ػبَ دساعً إٌّّ

 (.ٍٍ٘خ ٚأسثؼْٛػشش لاير ٚرغؼخ  ٚأدذ ِٚبئخ  أٌف ػشش اثٕب

 انعهمي واالتصالاندوراث انتدريبيت واإليفاد 
 

خبٌذ ثٓ جّؼبْ اٌض٘شأً ، / ػٍى رّذٌذ اٌذٚسح اٌخبطخ ثبٌذوزٛساٌّٛافمخ  .26

، ٚاٌزً ٌمضٍٙب فً ِذٌٕخ اٌٛا ىٍٍخ اٌطتث األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اٌجشادخ

اٌجشادبد اٌزجٍٍٍّخ )                     ثبٌٛالٌبد اٌّزذذح األِشٌىٍخ ثؼٕٛاْ

 إٌىَ 1/13/2331خالي اٌفزشح ِٓ (اٌزأٍٍٍ٘خ ٌّشضى فمذاْ اٌٛصْ 

 .  ٚثذْٚ سعَٛ 33/6/2313َٔٙبٌخ  إٌىَ ، ٌزىْٛ 31/12/2331

 النشر العلمي
اٌّطٍوٛة ٔشوشٖ ػوٓ ، ( اٌشئْٛ اٌظذٍخ اٌغزائٍخ)وزبة  طجبػخبدح إػػٍى  اٌّٛافمخ  .22

 .(325غزد )طشٌك اٌجبِؼخ ٌزغطٍخ اٌّمشس اٌذساعً 

اٌّطٍٛة ٔشوشٖ ، ( االعزؼبضبد اٌغٍٕخ اٌغشٌشٌخ)وزبة  طجبػخإػبدح ػٍى  اٌّٛافمخ  .22

 .ػٓ طشٌك اٌجبِؼخ ٌٍىْٛ ِشجؼبً ػٍٍّبً 

اٌّطٍووٛة ، ( ساء إٌووبط ٚادزٍبجووبرُٙثوو األخووز )وزووبة  طجبػووخإػووبدح ػٍووى  اٌّٛافمووخ  .21

 \ .شٌك اٌجبِؼخ ٌٍىْٛ ِشجؼبً ػٍٍّبً ٔششٖ ػٓ ط

فووشع ػٍووَٛ ) اٌّٛافمووخ ػٍووى إػووبدح رشووىًٍ ٍ٘ئووخ رذشٌووش ِجٍووخ جبِؼووخ اٌٍّووه عووؼٛد  .33

ِوووٓ اٌفظووً اٌثوووبًٔ ٌٍؼووبَ اٌذساعوووً  اػزجووبساً ٌّووذح عوووٕزٍٓ ( اٌذبعووت ٚاٌّؼٍِٛوووبد 

 ٘ـ 1433/1431

وبِوً أدّوذ ػجذاٌغوالَ / ذض اإلٔزوب  اٌؼٍّوً ٌٍوذوزٛس اٌّٛافمخ ػٍى رشىًٍ ٌجٕخ ٌف  .31

أدّووذ ، األعووزبر اٌّغووبػذ ثمغووُ إٌجووبد ٚاألدٍووبء اٌذلٍمووخ ثىٍٍووخ اٌؼٍووَٛ ، اٌّزمووذَ 

 .ٌٍزشلٍخ إٌى دسجخ أعزبر ِشبسن
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ِذّووذ ثووٓ أدّووذ ثووٓ / ٌٍووذوزٛس اٌّٛافمووخ ػٍووى رشووىًٍ ٌجٕووخ ٌفذووض اإلٔزووب  اٌؼٍّووً   .32

، اٌّزموذَ ٌٍزشلٍوخ  ُ ػٍُ اٌذٍوٛاْ ثىٍٍوخ اٌؼٍوَٛاٌّشبسن ثمغ، األعزبر ِذّذ ٚدػبْ 

  .إٌى دسجخ أعزبر

، ػًٍ ػًٍ دغٓ اٌجًّ / ٌٍذوزٛس اٌّٛافمخ ػٍى رشىًٍ ٌجٕخ ٌفذض اإلٔزب  اٌؼًٍّ  .44

  .أستاذ ، اٌّزمذَ ٌٍزشلٍخ إٌى دسجخ اٌّشبسن ثمغُ اٌؼمبلٍش ثىٍٍخ اٌظٍذٌخاألعزبر 

عوًٍٙ ِذّوذ طوبثبْ ، / ٍّوً ٌٍوذوزٛس اٌّٛافمخ ػٍى رشىًٍ ٌجٕخ ٌفذض اإلٔزوب  اٌؼ  .34

األعووزبر اٌّغووبػذ ثمغووُ اٌزووبسٌا ثىٍٍووخ اَداة ، اٌّزمووذَ ٌٍزشلٍووخ إٌووى دسجووخ أعووزبر 

 .ِشبسن

ِذّووذ ثووٓ ػجووذهللا ثووٓ / اٌّٛافموخ ػٍووى رشووىًٍ ٌجٕووخ ٌفذووض اإلٔزووب  اٌؼٍّوً ٌٍووذوزٛس  .35

اٌّزموذَ طبٌخ اٌغوذٍُ ، األعوزبر اٌّشوبسن ثمغوُ اٌثمبفوخ اإلعوالٍِخ ثىٍٍوخ اٌزشثٍوخ ، 

 ٌٍزشلٍخ إٌى دسجخ أعزبر 

ػجذاٌشدٍُ طبٌخ ِذّوذ / اٌّٛافمخ ػٍى رشىًٍ ٌجٕخ ٌفذض اإلٔزب  اٌؼًٍّ ٌٍذوزٛس   .36

ٌؼمٛة ، األعزبر اٌّشوبسن ثمغوُ اٌثمبفوخ اإلعوالٍِخ ثىٍٍوخ اٌزشثٍوخ ، اٌّزموذَ ٌٍزشلٍوخ 

 إٌى دسجخ أعزبر 

ٔبطوش ثوٓ ػجوذهللا ثوٓ  /اٌّٛافمخ ػٍى رشوىًٍ ٌجٕوخ ٌفذوض اإلٔزوب  اٌؼٍّوً ٌٍوذوزٛس   .32

دغٍٓ اٌّغؼشي ، األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ إٌّب٘ج ٚطوشق اٌزوذسٌظ ثىٍٍوخ اٌزشثٍوخ ، 

 اٌّزمذَ ٌٍزشلٍخ إٌى دسجخ أعزبر

 إعادة  تشكيم جلان نفحص اإلنتاج انعهمي
خبٌوذ ثوٓ ِذّوذ /  فذض اإلٔزب  اٌؼًٍّ ٌٍوذوزٛسٌ إضبفٍخرشىًٍ ٌجٕخ ػٍى  اٌّٛافمخ  .32

، اٌّزموذَ ٌٍزشلٍوخ  اٌظوٍذٌخ اإلوٍٍٍٕىٍوخثمغوُ  اٌّغوبػذاألعزبر  ،ثٓ إثشاٍُ٘ اٌخشفً 

 ِشبسن  إٌى دسجخ أعزبر

 إعادة تشكيم جلان نفحص انكتب
، ( ِوووذخً اٌموووبْٔٛ)وزوووبة  ِشوووشٚعفذوووض رشوووىًٍ ٌجٕوووخ إضوووبفٍخ ٌػٍوووى  اٌّٛافموووخ  .31

 .اٌّطٍٛة ادزغبثٗ ضّٓ اٌذذ األدٔى ٌٍزشلٍخ ٌذسجخ أعزبر

اإلنساااان اإلٔغوووبْ )وزوووبة  ِشوووشٚعفذوووض ٍخ ٌرشوووىًٍ ٌجٕوووخ إضوووبفػٍوووى  اٌّٛافموووخ .43

، المطلاوب ( دراسة مقارناة فاً التشارٌعات العربٌاة: وضمانات المحاكمة المنصفة

 نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعا  علمٌا  


