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 الرتقيات
،  بندر بن ناصر بن بندر العتٌبً/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 . التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة لدرجة أستاذ بقسم 

،  طارق ضٌف عبدالفتاح السرنجاوي/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

العلوم الطبٌة التطبٌقٌة بكلٌة المجتمع بقسم مشارك لدرجة أستاذ 

 .فً الرٌاض 

، إٌاد أحمد محمد إبراهٌم / لدكتور أن اإلنتاج العلمً ل لمجلسٌرى ا .4

اإلسالمٌة الدراسات بقسم مشارك إلى درجة أستاذ ٌؤهله للترقٌـة 

، وٌترك تقدٌر األداء  بكلٌة التربٌة بالمزاحمٌة بجامعة شقراء

 .  الوظٌفً لجامعته

،  عبدهللا بن محمد بن سعد المهٌزع/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

  . الصٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلةبقسم مشارك لدرجة أستاذ 

،  سعود بن إبراهٌم بن سعد الرصٌص/ الموافقة على ترقٌة الدكتور .5

 . الكٌمٌاء بكلٌة العلوملدرجة أستاذ بقسم 

، لدرجة  سم قلة نور الدٌن محمد بلقا/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .2

 . والترجمةوحدة اللغات بكلٌة اللغات أستاذ بقسم 

خالد بن محمد بن محسن البلخً ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .7

لدرجة أستاذ بقسم طب أسنان األطفال وتقوٌم األسنان بكلٌة طب 

  .األسنان

لجامعة الملك سعود فً جمٌع اإلنتاج  االنتماءتشترط اإلشارة إلى  .8

ضو الذي ٌتقدم به ع( األبحاث والكتب واألعمال األخرى )  العلمً

 .م 6100هٌئة التدرٌس للترقٌة والذي ٌتم نشره بعد بداٌة عام 

 التعينات
إبراهٌم بن عبدهللا  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على نقل خدمات و .9

التوٌجري ، بوظٌفة أستاذ مساعد ببرنامج العلوم اإلدارٌة 

 . الدراسات التطبٌقٌة وخدمة المجتمعبكلٌة  واإلنسانٌة

عدنان بن عبدهللا الشٌحة  /الدكتورتعٌٌن و الموافقة على نقل خدمات .01

 . بكلٌة إدارة األعمال ، بوظٌفة أستاذ مشارك بقسم اإلدارة العامة
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 اإلستعانة
عبدالعزٌز بن / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .00

،  آلدابابكلٌة  عبداللطٌف آل الشٌخ ، األستـاذ بقسم الجغرافٌا

 هـ0/7/0340من  اعتباراً  دراسٌٌن امٌنلمدة عأستاذاً غٌر متفرغ 

 .( هـ0346/0344ٌة  العام الدراسً حتى نها)

ٌحً بن محمد أبو / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .06

، أستاذاً غٌر متفرغ  آلدابابكلٌة  ، األستـاذ بقسم الجغرافٌا الخٌر

العام  حتى نهاٌة ) هـ0/7/0340من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن

 (.هـ0346/0344الدراسً 

محمد بن كمٌخ / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .04

 آلدابابكلٌة  العتٌبً ، األستـاذ المشارك بقسم الدراسات االجتماعٌة

من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن، أستاذاً غٌر متفرغ 

 .(هـ0346/0344حتى نهاٌة العام الدراسً ) هـ0/7/0340

/ وافقة على تعدٌل تارٌخ ومدة تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتورالم .03

عبدالرحمن بن سعد الحمٌدي ، األستـاذ بقسم التربٌة بكلٌة التربٌة ، 

أستاذاً غٌر متفرغ لتكون لمدة عامٌن دراسٌٌن اعتباراً من 

بدالً ( هـ0346/0344حتى نهاٌة  العام الدراسً )هـ 0/7/0340

 .من بداٌة الفصل الدراسً األول من لمدة عام اعتباراً 

 اإلستقالة والتقاعد املبكر
محمد بن عبدالدائم البدٌوي ، / األستاذ استقالةقبول الموافقة على  .05

 علوم الحاسب والمعلوماتبكلٌة   المعٌد بقسم هندسة الحاسب

 .هـ 0341/0340ثانً للعام الدراسً بداٌة الفصل العتباراً من ا
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 التفرغ العلمي
وافقة على توصٌة اللجنة الدائمة للبحث العلمً بالمجلس العلمً، الم .02

للعام الدراسً  فٌما ٌتعلق بالحاالت التً تم منحها إجازة تفرغ علمً

 .حسب الجداول المرفقة  هـ،0340/0346القادم 

عبدالعزٌز بن شهوان / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .07

ٌة بكلٌة التربٌة  أثناء إجـازة التفرغ الشهوان، بقسم اإلدارة التربو

 (.هـ69/0341)العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً 

حصة بنت عبدالعزٌز / تم إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ما .08

القنٌعٌر، بقسم اللغة العربٌة بكلٌة اآلداب أثناء إجـازة التفرغ 

                      ول العلمـً التً منحـت لها لمدة فصل دراسً واحد األ

 (.هـ69/0341) 

شرٌفة بنت عبدهللا / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .09

الشهري، بقسم علوم االستعاضة السنٌة بكلٌة طب األسنان أثناء 

               إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت لها لمدة عام  دراسً

 (.هـ69/0341) 

عبدرب الرسول بن / تم إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ما .61

موسى عمران، بقسم علوم التربة بكلٌة علوم األغذٌة والزراعة 

أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة فصل دراسً واحد 

 (.هـ69/0341)األول 

/ التفرغ العلمً للدكتور إجازةالموافقة على تأجٌل الفصل الثانً من  .60

صالح بن عبدالعزٌز الفوزان ، األستاذ المشارك بقسم التخطٌط 

( هـ41/0340) العمرانً والممنوحة لسعادته لمدة عام  دراسً  

، نظراً إلعارته لوزارة التعلٌم العالً كمستشار متفرغ لمدة عام

 .لحٌن تمكنه من ذلك
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 الدورات التدريبية وورش العمل

ملك بنت محمد مساعد الحكٌم ، / قة على حضور الدكتورةالمواف .66

، دورة النساء والوالدة بكلٌة الطب أمراضاألستاذ المشارك بقسم 

والتً ستعقد فً (  جراحة طب النساء بالمناظٌر) درٌبٌة طبٌة فًت

مستشفى شارتٌه الطبً الجامعً فً مدٌنة برلٌن بألمانٌا  ، لمدة 

 .             بدون رسوم م   و0/9/6101عام بدءاً من 

لولوة بنت عبدهللا النعٌم ، / الموافقة على تمدٌد  ابتعاث الدكتورة .64

النساء والوالدة بكلٌة الطب، والتً  إمراضاألستاذ المشارك بقسم 

  .هـ65/0/0346نهاٌة  إلىتقضٌه فً جامعة برستول ببرٌطانٌا ، 

 اإلتصال العلمي     
عد بن ناصر الضوٌان، األستاذ س/ الموافقة على قٌام الدكتور .63

والترجمة بكلٌة اللغات والترجمة ،  األوروبٌةالمساعد بقسم اللغات 

علمً أثناء اإلجازة الصٌفٌة، فً جامعة كنساس بالوالٌات  باتصال

 . واحد أسبوعهـ ولمدة 68/7/0340المتحدة األمرٌكٌة اعتباراً من 

 
 النشر العلمي

مقدم من لجنة المحررٌن لمجلة التقرٌر السنوي ال الموافقة على .65

اللجنة  أنشطة، عن  (العلوم الهندسـٌة فرع  )جامعة الملك سعود 

 .هـ 0369/10خالل العام الدراسً 

هانً محمد ٌونس، األستاذ المساعد بقسم التربٌة / تألٌف الدكتور  .62

 .وعلم النفس بكلٌة المعلمٌن

 تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي 
غازي / للدكتور ل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً الموافقة على تشكٌ .67

المساعد بقسم العمارة وعلوم ، األستاذ بن سعٌد بن سعد العباسً 
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 ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذالبناء بكلٌة العمارة والتخطٌط 

  .مشارك

أٌمن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .68

المساعد بقسم المحاسبة بكلٌة إدارة ذ ، األستاأحمد أحمد شتٌوي 

 .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذاألعمال 

خالد / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .69

المشارك بقسم اللغة العربٌة ، األستاذ عبدالكرٌم خلف بسندي 

 .، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوآدابها بكلٌة اآلداب 

فهد بن / ور للدكتلموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً ا .41

المساعد بقسم النبات واألحٌاء ، األستاذ ناصر بن علً المجحدي

 .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ الدقٌقة بكلٌة العلوم

سالم بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .40

المشارك بقسم اإلنتاج النباتً ، األستاذ امدي سفر بن حمود الغ

 ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ بكلٌة علوم األغذٌة والزراعة

محمد بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .46

المساعد بقسم نظم المعلومات ، األستاذ أحمد بن تركً السدٌري 

 المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ، اإلدارٌة بكلٌة إدارة األعمال 

 مشارك 

نورالدٌن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .44

المساعد بقسم أصول التربٌة ، األستاذ المختار حسٌن بن سعٌد 

، المتقدم للترقٌة إلى درجة البدنٌة بكلٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 مشارك  أستاذ

محمد بن / للدكتور لجنة لفحص اإلنتاج العلمً الموافقة على تشكٌل  .43

المشارك بقسم المناهج وطرق ، األستاذ راشد بن شرقً الشرقً 

  ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ المعلمٌنالتدرٌس بكلٌة 

/ للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .45

 المساعدستاذ ، األعبدالعزٌز بن إبراهٌم بن عبدالعزٌز الغنٌمً 
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، المتقدم للترقٌة  الهندسة المدنٌة بكلٌة الهندسة بجامعة حائلبقسم 

 مشارك  إلى درجة أستاذ

 
 تشكيل جلان لفحص الكتب 

 كتاب مشروعالفصل السادس من على تشكٌل لجنة لفحص  الموافقة .42

عن طرٌق الجامعة والمنشور سابقاً ( مقدمة فً نظرٌة التركٌبات)

المدخل إلى الرسومات  –رٌض /343)  دراسًلتغطٌة المقرر ال

أحمد بن / محمد بن عبدالعزٌز الزهٌري، والدكتور/ تألٌف الدكتور(.

وإسناده إلى نفس  ،حمٌد شراري، بكلٌة العلوم بقسم الرٌاضٌات

 .المحكمٌن السابقٌن

-------------------------------------------------------- 


