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 للمجلس العلمي عشر الرابعحمضر االجتماع ملخص 

 هـ0341/0340للعام الدراسي 
  

 الرتقياث
،  عوض بن علً بن سلطان القرنً/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 . الهندسة المدنٌة بكلٌة الهندسة لدرجة أستاذ بقسم 

، لدرجة أستاذ  ندٌم أحسن صدٌقً/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .1

 . سم الهندسة المدنٌة بكلٌة الهندسة مشارك بق

عبدالرحمن بن سعد بن عبدالعزٌز / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .2

، لدرجة أستاذ مشارك بقسم وقاٌة النبات بكلٌة علوم األغذٌة  الداود

 .والزراعة

عمر أبوالمجد حسٌن / ٌرى المجلس أن اإلنتاج العلمً  للدكتور .3

بقسم الدراسات اإلسالمٌة بكلٌة  قاسم النعٌمً ، األستاذ المساعد

 .وٌترك تقدٌر األداء الوظٌفً لجامعته  التربٌة للبنات بالخرج

، لدرجة أستاذ  سهٌل محمد صابان/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 . مشارك بقسم التارٌخ بكلٌة اآلداب 

، طارق بن صالح بن محمد الرٌس / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .5

 .  ارك بقسم التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌةلدرجة أستاذ مش

 صالح بن معٌض بن عبدهللا الغامدي/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .7

 .اللغة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب، لدرجة أستاذ بقسم 

سارة بنت عبدهللا بن سعد بن / الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .8

 .ربوٌة بكلٌة التربٌة، لدرجة أستاذ مشارك بقسم اإلدارة الت منقاش

،  ناصر بن صالح بن علً الزاٌد/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .9

 . لدرجة أستاذ مشارك بقسم الفٌزٌاء والفلك بكلٌة العلوم

،  صالح بن زٌد بن محمد المحسن/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .01

 .  لدرجة أستاذ مشارك بقسم طب األطفال بكلٌة الطب
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 التعيناث
غزٌل بنت محمد الدوسري ، بوظٌفة  /ةالدكتورتعٌٌن  علىة الموافق .00

 .بكلٌة التربٌة  أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمٌة

عبدالحمٌد بن عبدهللا  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على نقل خدمات و .01

بكلٌة علوم  العلٌوي، بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم هندسة البرمجٌات

 .الحاسب والمعلومات

أرٌج بنت سلٌمان الوابل ، بوظٌفة  /ة الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .02

بكلٌة علوم الحاسب  أستاذ مساعد بقسم تقنٌة المعلومات

  .والمعلومات 

حنان بنت عبدهللا الفواز ، بوظٌفة  /ةالدكتورتعٌٌن الموافقة على  .03

األغذٌة بكلٌة علوم  أستاذ مساعد بقسم علوم األغذٌة والتغذٌة

 .والزراعة

علً بن ماضً المجول ، بوظٌفة  /الدكتورتعٌٌن  الموافقة على .04

العلوم الطبٌة بكلٌة  أستاذ مساعد بقسم علوم صحة المجتمع

 .،التطبٌقٌة 

باسل بن عبدهللا السدحان ، بوظٌفة  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .05

 . بكلٌة الهندسة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائٌة

 االستعانت
سعد بن عبدهللا / بخدمات الدكتور ستعانةاال تجدٌدالموافقة على  .07

،  آلدابابكلٌة  الضبٌعان ، األستـاذ بقسم علوم المكتبات والمعلومات

 هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنأستاذاً غٌر متفرغ 

 (  .هـ0321/0322حتى نهاٌة  العام الدراسً )

 الصالح ، بدر بن عبدهللا/ بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على  .08

غٌر متفرغ لمدة  أستاذاً ، بكلٌة التربٌة األستـاذ بقسم تقنٌات التعلٌم 

ة  العام حتى نهاٌ) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن عامٌن

 .(  هـ0321/0322الدراسً 
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ناصر بن إبراهٌم / بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على  .09

، أستاذاً غٌر التربٌة بكلٌة المحارب ، األستـاذ بقسم علم النفس 

ابتداءاً من بداٌة الفصل األول للعام  دراسٌٌن لمدة عامٌنمتفرغ 

لعام الدراسً حتى نهاٌة  ا)  هـ0320/0321الجامعً 

 .( هـ0322/0323

عبدهللا بن محمد / بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على تجدٌد  .11

كلٌة العلوم ، ، األستـاذ بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة ب األنصاري

 هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنأستاذاً غٌر متفرغ 

 .(  هـ0321/0322ة  العام الدراسً حتى نهاٌ)

محمد بن حمد / بخدمات الدكتور االستعانة تجدٌدالموافقة على  .10

، األستـاذ بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم ،  الوهٌبً

 هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن مدة عامٌنلأستاذاً غٌر متفرغ 

 .(  هـ0321/0322ة  العام الدراسً حتى نهاٌ)

عبدالعزٌز بن عبدالرحمن / بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على  .11

بكلٌة العلوم ، أستاذاً غٌر  الصالح ، األستـاذ بقسم علم الحٌوان

حتى ) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنمتفرغ 

، مع الرفع بذلك لمجلس (  هـ0321/0322نهاٌة  العام الدراسً 

 .الجامعة 

/ بخدمات الدكتور االستعانةٌوصً المجلس بالموافقة على تجدٌد  .12

بكلٌة العلوم ،  ، األستـاذ بقسم علم الحٌوان محمد بن أحمد الدخٌل

 هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنأستاذاً غٌر متفرغ 

 .(  هـ0321/0322ة  العام الدراسً حتى نهاٌ)

عبدالمحسن بن / بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على تجدٌد  .13

، بكلٌة الهندسة اذ بقسم الهندسة المدنٌة األستونً الضوٌان ، 

 هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنأستاذاً غٌر متفرغ 

 .(  هـ0321/0322ة  العام الدراسً حتى نهاٌ)
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عبدالعزٌز بن محمد / بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على تجدٌد  .14

، أستاذاً بكلٌة الهندسةالمجاهد ، األستـاذ بقسم الهندسة المٌكانٌكٌة 

حتى ) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنغٌر متفرغ 

 .(  هـ0321/0322ة  العام الدراسً نهاٌ

عبدالحمٌد بن عبدالوهاب / دمات الدكتوربخ االستعانةالموافقة على  .15

بكلٌة  العوهلً ، األستـاذ المشارك بقسم الهندسة الكهربائٌة

من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن، أستاذاً غٌر متفرغ الهندسة

 .(  هـ0321/0322ة  العام الدراسً حتى نهاٌ) هـ0/7/0320

 بن محمد عبدهللا/ بخدمات الدكتور االستعانة تجدٌدالموافقة على  .17

، أستاذاً بكلٌة الهندسة ، األستـاذ بقسم الهندسة الكهربائٌة الشعالن

حتى ) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنغٌر متفرغ 

 .(  هـ0321/0322ة  العام الدراسً نهاٌ

فرٌد بن جالل / بخدمات الدكتور االستعانة تجدٌدالموافقة على  .18

، أستاذاً غٌر متفرغ بكلٌة الصٌدلة عقاقٌر المهتدي ، األستـاذ بقسم ال

ة  حتى نهاٌ)  هـ8/5/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن

 .(  هـ0321/0322العام الدراسً 

محمد بن عبدالعزٌز / بخدمات الدكتور االستعانة تجدٌدالموافقة على  .19

، أستاذاً غٌر متفرغ بكلٌة الصٌدلة ، األستـاذ بقسم العقاقٌر  الٌحٌى

ة  العام حتى نهاٌ) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن

 .(  هـ0321/0322الدراسً 

سعود بن محمد / بخدمات الدكتور االستعانة تجدٌدالموافقة على  .21

، أستاذاً  إدارة األعمالبكلٌة  النمر ، األستـاذ بقسم اإلدارة العامة

حتى ) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنغٌر متفرغ 

 .(  هـ0321/0322ة  العام الدراسً نهاٌ

سعٌد بن محمد / بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على تجدٌد  .20

علوم األغذٌة بكلٌة  باسماعٌل  األستـاذ بقسم اإلنتاج الحٌوانً

من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن، أستاذاً غٌر متفرغ  والزراعة

 .(  هـ0321/0322الدراسً  ة  العامحتى نهاٌ) هـ0/7/0320
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أحمد بن عبدالرحٌم / بخدمات الدكتور االستعانةالموافقة على  .21

، أستاذاً غٌر بكلٌة الطب الصدٌقً ، األستـاذ بقسم علوم القلب 

حتى نهاٌة  ) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسً متفرغ لمدة عام

 .، مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة( هـ0320/0321العام الدراسً 

 اإلستقالت والتقاعد املبكر
أحمد بن سعد الحربً ، األستاذ / إحالة الدكتورالموافقة على  .22

 على التقاعد المبكر ،بكلٌة التربٌة المساعد بقسم الثقافة اإلسالمٌة 

 .، هـ11/00/0320من  اعتباراً 

محمد بن عبدالكرٌم المحٌمٌد ، األستاذ / إحالة الدكتورالموافقة على  .23

كلٌة علوم الحاسب والمعلومات بهندسة الحاسب  المساعد بقسم

عام الدراسً من بداٌة الفصل الثانً للاعتباراً  على التقاعد المبكر

 .هـ 0321/0320

محمد بن عبدالرحٌم الصدٌقً ، / إحالة الدكتورالموافقة على  .24

بكلٌة الهندسة األستاذ المساعد بقسم هندسة البترول والغاز الطبٌعً 

 . هـ0/2/0320من  اعتباراً  ،بكر على التقاعد الم

،  عبدالرحمن بن حمدان عطاء/  الطبٌب الموافقة على طً قٌد .25

تارٌخ تركه من اعتباراً  علم األمراض بكلٌة الطببقسم  المعٌد

 .العمل

 تقارير إجازة التفرغ العلمي
نوال بنت حمد / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتورة  .27

د بقسم التربٌة ورٌاض األطفال بكلٌة التربٌة، الجعد،األستاذ المساع

             أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت لها لمدة عام دراسً

 (.هـ19/0321) 

ابتسام بنت عمر با / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتورة  .28

جنٌد،األستاذ المساعد بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم، أثناء إجـازة 

 (.هـ18/0319) فرغ العلمـً التً منحـت لها لمدة عام دراسً الت
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حسان بن عبدهللا / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .29

الغنٌمان،األستاذ المساعد بقسم اللغة العربٌة بكلٌة المعلمٌن،  أثناء 

                      إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً

 ( .هـ19/0321 )

بن محمد  إبراهٌم/ تم إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ما .31

األطفال وتقوٌم األسنان  أسناناألستاذ المساعد بقسم طب  الماجد،

بكلٌة طب األسنان،   أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له 

 .( هـ19/0321) لمدة عام دراسً 

فهد بن مبارك / بل الدكتور تم إنجازه من ق الموافقة على ما .30

األستاذ المساعد بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم،  أثناء  الشمري،

                    عام دراسً إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة

 (.هـ19/0321) 

 الدوراث التدريبيت وورش العمل
 

بنت عمر امل / الموافقة على تعدٌل فترة البرنامج التدرٌبً للدكتورة .31

البلبٌسً، األستاذ المساعد بقسم األمراض الجلدٌة بكاٌة الطب 

الجراحات الجلدٌة والتجمٌلٌة واستعمال اللٌزر فً امراض " بعنوان

والذي عقد مستشفى القصر العٌنً بجمهورٌة مصر العربٌة، " الجلد

 .هـ21/01/0321هـ  وحتى 05/01/0321لتكون بدءاً من 

خالد بن ناهس / رنامج التدرٌبً للدكتورالموافقة على تغٌٌر الب .32

العتٌبً، المبتعث للتدرٌب فً جامعة ولونجونج بأسترالٌا للفترة من 

 " .                          تربٌة الموهوبٌن " هـ لٌكون 7/8/0320هـ الى 13/3/0321
 

 الرتشيح للجوائز
احمد هندي  من قسم  عواطف بنت/ الموافقة على ترشٌح الدكتورة .33

لفٌزٌاء بكلٌة العلوم، لنٌل جائزة اتحاد جامعات العالم اإلسالمً ا

البحث العلمً " فً مجال م1101لتطوٌر البحوث الجامعٌة لعام 

 ."وتوطٌن التقانة فً العالم اإلسالمً
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من قسم سلٌمان بن محمد الهدلق ، / الموافقة على ترشٌح الدكتور .34

ائزة اتحاد جامعات األسنان بكلٌة طب األسنان، لنٌل ج أصالح معلو

 فً مجال م1101العالم اإلسالمً لتطوٌر البحوث الجامعٌة لعام 

 .  "ٌن التقانة فً العالم اإلسالمًالبحث العلمً وتوط"

بركات ، من قسم هندسة  أحسنمراد / الموافقة على ترشٌح الدكتور .35

الحاسب بكلٌة علوم الحاسب والمعلومات ، لنٌل جائزة اتحاد 

فً  م1101اإلسالمً لتطوٌر البحوث الجامعٌة لعام جامعات العالم 

 ."قانة فً العالم اإلسالمًالبحث العلمً وتوطٌن الت" مجال

حاتم حمدى عودة  من قسم اآلثار / الموافقة على ترشٌح الدكتور .37

بكلٌة السٌاحة واآلثار، لنٌل جائزة اتحاد جامعات العالم اإلسالمً 

البحث العلمً " فً مجال م1101لتطوٌر البحوث الجامعٌة لعام 

 ".  وتوطٌن التقانة فً العالم اإلسالمً

عواطف بنت احمد هندي من قسم / الموافقة على ترشٌح الدكتورة .38

سكو فً العلوم  ٌالفٌزٌاء بكلٌة العلوم، لنٌل جائزة االٌس

 .  م فً مجال الفٌزٌاء1101والتكنولوجٌا لعام 

الصالحً  من قسم محمد بن صالح / الموافقة على ترشٌح الدكتور .39

سكو فً العلوم  ٌالفٌزٌاء والفلك بكلٌة العلوم، لنٌل جائزة االٌس

 .  م فً مجال الفٌزٌاء 1101والتكنولوجٌا لعام 

صالح بن عبدالعزٌز النصار،  من / الموافقة على ترشٌح الدكتور .41

قسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة، لنٌل جائزة المكتب 

وٌة للدورة ات التربج للبحوث والمؤلفالعربً لدول الخلٌ

 .هـ0321/0320

 النشر العلمي
المبادئ : نظم المعلومات الجغرافٌة) الموافقة على احتساب كتاب .40

مواصفات ومقاٌٌس وتحلٌل  –األساسٌة والمفاهٌم التشغٌلٌة 

تألٌف ، ، ضمن الحد األدنى المطلوب للترقٌة لدرجة أستاذ(مكانً

لقرنً، األستاذ المشارك بقسم الهندسة عبدهللا محمد ا/ الدكتور

 .المدنٌة بكلٌة الهندسة
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ضمن الحد األدنى  ،(مهارات الحاسوب)الموافقة على احتساب كتاب  .41

عبد الحكٌم عٌسى / ، تألٌف الدكتور  للترقٌة، لدرجة أستاذ مشارك

 .، بقسم العلوم الطبٌعٌة والتطبٌقٌة بكلٌة المجتمع بالدوادمً

 Introduction to)كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .42

Mathematical Modeling of Chemical Processes   ) ،

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف 

عبدالحمٌد إجبار، / عماد الدٌن مصطفى، والدكتور/ الدكتور 

 .خالد الحمٌزي ، بقسم الهندسة الكٌمٌائٌة  بكلٌة الهندسة/ والدكتور

كتاب االختالف بٌن ٌعقوب بن )كتاب  مشروع على طباعة لموافقةا .43

إسحاق الحضرمً البصري ، برواٌة روح ، وروٌس عنه وبٌن نافع 

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون ، (برواٌة ورش عنه

عطٌة أبو زٌد محجوب ، األستاذ / مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتور 

 .لتربٌةبقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة ا

، (تجارب فً التحلٌل اآللً)كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .44

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف 

من .عادل عباس مجوة/ تركً الصالح الخلٌوي، والدكتور/ الدكتور 

 .قسم الكٌمٌاء بكلٌة المعلمٌن

    

 


