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 بسن اهلل الرمحي الرحين

 جذول أعوال هلخص
 للوجلس العلوي احلادي والعشروىاالجتواع  

 ه0341/0340للعام الذراسي 
 الرتقيات

سلطان بن موسى بن سلٌمان / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

بعد إكتمال علم النفس بكلٌة التربٌة ، لدرجة أستاذ بقسم العوٌضة 

 . المدة النظامٌة

،  علً عبدرب النبً محمد حنفً/ ى ترقٌة الدكتور الموافقة عل .3

 .التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة لدرجة أستاذ بقسم 

، محمد بن أحمد بن تركً السدٌري / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

نظم المعلومات اإلدارٌة بكلٌة إدارة بقسم مشارك لدرجة أستاذ 

 . األعمال

عزٌز بن سلٌمان بن حسن عبدال/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .5

بعد جراحة العظام بكلٌة الطب بقسم مشارك ، لدرجة أستاذ األحٌدب 

 . اكتمال المدة النظامٌة 

سلطان بن مقرن بن عبدالرحمن / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

 . المقٌرن ، لدرجة أستاذ مشارك بقسم األمراض الباطنة بكلٌة الطب 

أحمد بن مبارك بن أحمد القحطانً ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .7

 .إصالح األسنان بكلٌة طب األسنان لدرجة أستاذ مشارك بقسم علوم

فهد بن ناصر بن علً المجحدي ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .7

 . لدرجة أستاذ مشارك بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم 

مد بن عبدهللا العرف سعداء بنت مح/ الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .8

، لدرجة أستاذ مشارك بقسم علوم صحة المجتمع بكلٌة العلوم 

 .الطبٌة التطبٌقٌة 

سالم بن سفر بن حمود الغامدي ، / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .9

 . لدرجة أستاذ بقسم اإلنتاج النباتً بكلٌة علوم األغذٌة والزراعة
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همة تقوٌم المشاركة فً بمقترح إسناد مالرفع لمعالً مدٌر الجامعة  .01

التدرٌس وخدمة الجامعة والمجتمع إلى الجهات ذات العالقة فً الجامعة 

ومنها وكالة الجامعة للشئون التعلٌمٌة واألكادٌمٌة، ووكالة الجامعة 

 .للتطوٌر والجودة، والعمادات والوحدات التابعة لهما

 التعيينات
الحازمً  بوظٌفة أستاذ ال بنت صالح ـمن /ةالدكتورتعٌٌن الموافقة على  .00

 .بكلٌة الطب  مساعد بقسم األمراض الباطنة

لطٌفة بنت عثمان الدخٌل ، بوظٌفة أستاذ  /ةالدكتورتعٌٌن الموافقة على  .03

 .بكلٌة الطب  مساعد بقسم أمراض النساء والوالدة

صالح بن محمد السلٌم ،  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على نقل خدمات و .04

علوم الحاسب بكلٌة  قسم نظم المعلوماتبوظٌفة أستاذ مساعد ب

 . ، مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة والمعلومات

عباد بن محمد العباد ، بوظٌفة أستاذ  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .05

 .،بكلٌة اللغات والترجمة  مساعد بوحدة اللغات

ضٌف هللا بن مناحً المطٌري  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على نقل خدمات و .06

 . ٌفة أستاذ مساعد بكلٌة الخدمات الطبٌة الطارئـة، بوظ

أحمد بن عبدالعزٌز التمٌم ، بوظٌفة أستاذ  /الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .07

 .المجتمع بالرٌاض بكلٌة مساعد بقسم علوم الحاسب

خالد بن محمد الراجح ، / الموافقة على نقل خدمات وتعٌٌن الدكتور  .07

 .المجتمع بالرٌاض بكلٌة اسب علوم الحبوظٌفة أستاذ مساعد بقسم 

 اإلستعانة
عوض بن حمد القوزي  / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .08

، أستاذاً غٌر متفرغ  آلدابابكلٌة  األستـاذ بقسم اللغة العربٌة وآدابها

ٌة  العام حتى نها) هـ0/7/0540من  اعتباراً  لمدة عامٌن دراسٌٌن

 .( هـ0543/0544الدراسً 

 



الحادي والعشرون للمجلس العلمً للعام الدراسً  محضر االجتماعملخص 
 هـ0541/0540

 م7/7/3101هـ الموافق 34/7/0540المعقود بتارٌخ 

 

3 

 

عبدالرحمن / تعدٌل تارٌخ تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتورلموافقة على ا .09

، بكلٌة التربٌة اذ المشارك بقسم التربٌة، األست بن عبدالخالق الغامدي

لتكون اعتباراً من لمدة عامٌن دراسٌٌن أستاذاً غٌر متفرغ 

بدالً من ( هـ0543/0544حتى نهاٌة  العام الدراسً )هـ 0/7/0540

 .هـ0540/0543 ة الفصل الدراسً األولـبداٌ

بن عمر  الدٌن تاج/ االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .31

،  الطببكلٌة  ، األستـاذ المشارك بقسم األشعة والتصوٌر الطبً ملٌباري

 هـ7/6/0540من  اعتباراً  لمدة عامٌن دراسٌٌنأستاذاً غٌر متفرغ 

 .( هـ0543/0544عام الدراسً حتى نهاٌة  ال)

عبدهللا بن محمد البكٌري / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .30

، أستاذاً غٌر متفرغ  الصٌدلةبكلٌة  ، األستـاذ بقسم علم األدوٌة والسموم

ٌة  العام حتى نها) هـ0/7/0540من  اعتباراً  لمدة عامٌن دراسٌٌن

 .( هـ0543/0544الدراسً 

 

 لعملالدورات التدريبية وورش ا
 

ناصر بن عبدالعزٌز السعران، بقسم / الموافقة على حضور الدكتور .33

الجغرافٌا بكلٌة اآلداب، برنامج تدرٌبً متقدم فً نظم المعلومات 

الجغرافٌة متعددة المستخدمٌن وبرمجة متقدمة للمعالجة المكانٌة فً نظم 

ظم المعلومات الجغرافٌة بلغة الباٌثون، والذي سٌعقد فً معهد بحوث الن

                    36البٌئٌة  فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة خالل الفترة من  

 (هـ7-09/8/0540/

عساف بن علً الحواس ، بقسم الجغرافٌا / الموافقة على حضور الدكتور .34

بكلٌة اآلداب، برنامج تدرٌبً متقدم فً نظم المعلومات الجغرافٌة متعددة 

الجة المكانٌة فً نظم المعلومات المستخدمٌن وبرمجة متقدمة للمع

الجغرافٌة بلغة الباٌثون، والذي سٌعقد فً معهد بحوث النظم البٌئٌة  فً 

 (هـ09/8/0540-36/7الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة خالل الفترة من  
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هاجد بن دمٌثان الحربً، / الموافقة على تمدٌد فترة تدرٌب الدكتور .35

التربٌة بكلٌة المجتمع بالرٌاض، األستاذ المساعد بقسم علوم اآلداب و

والذي ٌقضٌه فً جامعة اندٌانا بوالٌة بنسلفانٌا بالوالٌات المتحدة 

هـ الموافق 08/8/0540األمرٌكٌة لمدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من 

 .م وذلك إلنهاء متطلبات البرنامج البحث41/7/3101ً

 

 اإلتصال العلمي

سعد عبده، األستاذ المشارك بقسم أٌمن بن أ/ الموافقة على قٌام الدكتور .36

العلمً مع جامعة كالغاري بكندا  باالتصالاألمراض الباطنة بكلٌة الطب، 

هـ، بغرض التواصل فً 7/8/0540-6الصٌف للفترة من   إجازةخالل 

األبحاث المشتركة التً ٌعزم مركز أبحاث الكبد بجامعة الملك سعود 

 .   بجامعة كالغاري( د البابً ضغط الورٌ ارتفاع)  القٌام بها مع مختبر
 

 النشر العلمي
من شًء ٌولد )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .37

جمال / ترجمة الدكتور، لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة( شًء

 .شفٌق أحمد علٌان

المطلوب نشره ، (الصبغات النباتٌة)كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .37

محمد حمد / امعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتور عن طرٌق الج

 .الوهٌبً، األستاذ بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم

أساسٌات الكٌمٌاء )على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  الموافقة .38

/ ترجمة الدكتور، لٌكون مرجعاً علمٌاً  عن طرٌق الجامعة( غٌر العضوٌة

 .م خلٌلمعتصم بن إبراهٌ

المطلوب ، ( نظرٌة الزمر للكٌمٌائٌٌن)كتاب  طباعةإعادة على  الموافقة .39

معتصم / نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً، ترجمة الدكتور 

 .ابراهٌم خلٌل، بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم  
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