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 الرتقيات
،  عادل بن عمر بن عبدهللا المقرن/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 . علم األمراض بكلٌة الطببقسم مشارك لدرجة أستاذ 

،  بدر بن جوٌعد بن بدر العتٌبً/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .5

 . التربٌة بكلٌة التربٌةلدرجة أستاذ بقسم 

  دهللا بن عبدالعزٌز الحمٌدسعد بن عب/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 .  الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌةلدرجة أستاذ بقسم 

زهٌر أحمد عبداللطٌف المعالج ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

والترجمة بكلٌة اللغات  لدرجة أستاذ بقسم اللغات األوربٌة

 .والترجمة

، لدرجة طاهر عبدالحمد محمد لدرع / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .5

 . أستاذ مشارك بقسم التخطٌط العمرانً بكلٌة العمارة والتخطٌط

،  خالد بن عبدهللا بن راشد الخثالن/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

بعد اكتمال  االقتصاد بكلٌة إدارة األعمالبقسم مشارك لدرجة أستاذ 

 . المدة النظامٌة

زعرت ، لدرجة علً ٌاسٌن محمد ال/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .7

 .سب بكلٌة علوم الحاسب والمعلوماتأستاذ مشارك بقسم علوم الحا

ماثٌو أورالندو أورٌو ، لدرجة أستاذ / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .8

 .  ت بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌةبقسم البصرٌا

 محمد أحمد متولً محمد / لدكتور أن اإلنتاج العلمً ل ٌرى المجلس .9

الحاسب اآللً وتقنٌة بقسم مشارك إلى درجة أستاذ ـة ٌؤهله للترقٌ

، وٌترك تقدٌر  المعلومات بكلٌة المجتمع بالقوٌعٌة بجامعة شقراء

 .  األداء الوظٌفً لجامعته

 التعينات
طالل بن عبدالرحمن / الدكتورتعٌٌن بالموافقة على  التوصٌة .01

مع ،  بكلٌة الطب التوٌجري ، بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة

 .بذلك لمجلس الجامعة الرفع 
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محمد بن علً / الدكتورتعٌٌن الموافقة على ب ٌوصً المجلس .00

بكلٌة  الصالح ، بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم التربٌة وعلم النفس

 .بذلك لمجلس الجامعة ، مع الرفع  بجامعة الجوف التربٌة

رانٌة بنت عبدهللا / الطبٌبة انتقالالموافقة على ٌوصً المجلس ب .05

عٌد ، المعٌدة بقسم طب الفم وعلوم التشخٌص إلى قسم جراحة ال

 .الوجه والفكٌن بكلٌة طب األسنان 

 اإلستعانة
/ االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدٌوصً المجلس بالموافقة على  .04

بكلٌة  فضل بن عمار العماري ، األستـاذ بقسم اللغة العربٌة وآدابها

من  اعتباراً  دراسٌٌن نلمدة عامٌ، أستاذاً غٌر متفرغ  آلدابا

، مع ( هـ0345/0344حتى نهاٌة  العام الدراسً ) هـ0/7/0340

 .الرفع بذلك لمجلس الجامعة 

/ االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدعلى بالموافقة  ٌوصً المجلس .03

بقسم اللغة العربٌة  صالح بن سلٌمان العمٌر ، األستـاذ المشارك

 دراسٌٌن لمدة عامٌنمتفرغ  ، أستاذاً غٌر آلدابابكلٌة  وآدابها

حتى نهاٌة  العام الدراسً ) هـ0/7/0340من  اعتباراً 

 .، مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة ( هـ0345/0344

/ االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدعلى بالموافقة  ٌوصً المجلس .05

بكلٌة  محمد بن علً آل عٌسى ، األستـاذ بقسم الفٌزٌاء والفلك

من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنمتفرغ  ، أستاذاً غٌر العلوم

، مع ( هـ0345/0344حتى نهاٌة  العام الدراسً ) هـ0/7/0340

 .الرفع بذلك لمجلس الجامعة 

محمد بن / ٌوصً المجلس بالموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .06

 اإلحصاء وبحوث العملٌاتبقسم المساعد ، األستـاذ  أبو دجٌنناصر 

من  اعتباراً  لمدة عام دراسًأستاذاً غٌر متفرغ ،  بكلٌة العلوم

، مع ( هـ0340/0345حتى نهاٌة  العام الدراسً ) هـ0/7/0340

 .الرفع بذلك لمجلس الجامعة 
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االستعانة بخدمات  تجدٌدعلى  عدم الموافقةب ٌوصً المجلس .07

، األستـاذ بقسم الدراسات  سعد بن عبدهللا الصوٌان/ الدكتور

 .مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة ،  دابآلابكلٌة  االجتماعٌة

 النشر العلمي
نماذج وطرق  -البرمجة العددٌة)كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .08

بحث /404)المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لتغطٌة المقرر ، (حل

زٌد بن تمٌم البخلً، / ، تألٌف الدكتور (البرمجة العددٌة –

اإلحصاء وبحوث العملٌات، لطفً عبدالقادر تاج بقسم / والدكتور

 .بكلٌة العلوم

جودة مٌاه الري وطرق )كتاب  مشروع على طباعة الموافقة  .09

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لتغطٌة المقرر ، (تحلٌلها

/ تألٌف الدكتور( صالحٌة المٌاه للزراعة –عتر / 557)الدراسً 

م علً محمد إبراهٌ/ عبدرب الرسول بن موسى العمران ، والسٌد 

محمود السٌد علً ندٌم ، بقسم علوم التربة بكلٌة / العتر ، والسٌد 

 .علوم األغذٌة والزراعة

المطلوب ، (األسمدة الحٌوٌة)كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .51

( عتر/640)نشره عن طرٌق الجامعة لتغطٌة المقرر الدراسً 

رضا عبدالظاهر ٌوسف، بقسم علوم التربة بكلٌة / تألٌف الدكتور 

 .علوم األغذٌة والزراعة

، (مقدمة فً نظرٌة الموثوقٌة)كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .50

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لتغطٌة المقرر الدراسً 

نظرٌة الموثوقٌة  –بحث / 564)و ( نظرٌة الموثوقٌة -بحث/460)

عمار محمود علً سرحان، / ، تألٌف الدكتور (واختبارات الحٌاة

لطفً عبدالقادر تاج ، بقسم اإلحصاء وبحوث العملٌات، / والدكتور

 .بكلٌة العلوم

التواصل متعدد )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .55

لٌكون  عن طرٌق الجامعة( جمة التجارٌة والمؤسساتٌةاللغات، التر

 .محمد أحمد طجو/ ترجمة األستاذ الدكتور، مرجعاً علمٌاً 



 هـ0341/0340السابع عشر للمجلس العلمً للعام الدراسً  االجتماع ملخص

 م55/3/5101هـ الموافق 00/5/0340المعقود بتارٌخ 

 

4 

 

مقدمة فً النقد )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .54

ترجمة ، لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة( الشعري المعرفً

 .سلوى سلٌمان نقلً / الدكتورة

 

 سم الثانيالق
 تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي

جبرٌل / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .53

المشارك بقسم علوم المكتبات ، األستاذ بن حسن بن محمد العرٌشً 

 .، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوالمعلومات بكلٌة اآلداب 

محمد بن / للدكتور العلمً الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج  .55

المساعد بقسم الجٌولوجٌا بكلٌة ، األستاذ سعٌد بن علً فنٌس 

  .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذالعلوم 

فهد بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .56

المساعد بقسم الهندسة الزراعٌة ، األستاذ ناصر بن سلٌمان الكعٌك 

 ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذٌة علوم األغذٌة والزراعة بكل

 .مشارك

علً / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .57

المشارك بقسم التربٌة الخاصة بكلٌة ، األستاذ عبدالنبً محمد حنفً 

 .، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ التربٌة

علً / للدكتور اإلنتاج العلمً  الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص .58

المساعد بقسم علوم المكتبات ، األستاذ كمال شاكر اسكندر 

  .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوالمعلومات بكلٌة اآلداب 

سلطان / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .59

م علم النفس المشارك بقس، األستاذ بن موسى بن سلٌمان العوٌضة 

 .، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذبكلٌة التربٌة 

 اءسعد/ للدكتورة الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .41

المساعد بقسم علوم صحة ، األستاذ بنت محمد بن عبدهللا العرف 

، المتقدم للترقٌة إلى درجة المجتمع بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة 

 .مشارك أستاذ



 هـ0341/0340السابع عشر للمجلس العلمً للعام الدراسً  االجتماع ملخص

 م55/3/5101هـ الموافق 00/5/0340المعقود بتارٌخ 

 

5 

 

 محمد/ للدكتور على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  الموافقة .40

المشارك بقسم الهندسة ، األستاذ جمال محمود موسى الشناق 

 .، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ المدنٌة بكلٌة الهندسة

مها / للدكتورة الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .45

المساعد بقسم الكٌمٌاء بكلٌة ألستاذ ، ابنت حمد بن محمد القنبٌط 

 مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذالعلوم 

عاٌدة / للدكتورالموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .44

المساعد بقسم علم وظائف ، األستاذ عبدالحمٌد اسماعٌل قرٌش 

 مشارك  للترقٌة إلى درجة أستاذ ة، المتقدم األعضاء بكلٌة الطب

 للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .43

المساعد بقسم ، األستاذ عبدالعزٌز بن سلٌمان بن حسن األحٌدب 

 مشارك  ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذجراحة العظام بكلٌة الطب 

 تشكيل جلان لفحص الكتب
الدعاٌة : حرب المعلومات)الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص كتاب  .45

، نشر ( 00/9ألمرٌكٌة، التعبٌر الحر، والتحكم فً الرأي بعد ا

أحمد بن / م ، تألٌف الدكتور 5101جودي للنشر واإلعالم ، دبً ، 

  .راشد بن سعٌد، األستاذ المشارك بقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب

مفردات : اللغة المتوحشة)الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص كتاب  .46

، نشر جودي للنشر واإلعالم ، "( رهاباإل"الحرب األمرٌكٌة على 

أحمد بن راشد بن سعٌد، األستاذ / م ، تألٌف الدكتور 5101دبً ، 

 .المشارك بقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب

 
 


