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 سم اهلل الرمحن الرحيمب

، جبرٌل بن حسن بن محمد العرٌشً / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 .علوم المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب لدرجة أستاذ بقسم 

، لدرجة جبر بن محمد بن داود الجبر / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 . المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة المعلمٌنبقسم  مشارك أستاذ

،  محمد بن راشد بن شرقً الشرقً/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 .المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة المعلمٌن بقسم  مشارك لدرجة أستاذ

، لدرجة أٌمن أحمد أحمد شتٌوي / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 .المحاسبة بكلٌة إدارة األعمال بقسم  مشارك أستاذ

عاٌدة عبدالحمٌد اسماعٌل قرٌش ، / الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .5

 .لدرجة أستاذ مشارك بقسم علم وظائف األعضاء بكلٌة الطب 

، رٌاض بن فضل بن محضار عقٌل / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

 .علوم االستعاضة السنٌة بكلٌة طب األسنان لدرجة أستاذ بقسم 

، ٌبط مهى بنت حمد بن محمد القن/  ةالموافقة على ترقٌة الدكتور .7

 . الكٌمٌاء بكلٌة العلومبقسم مشارك لدرجة أستاذ 

،  غازي بن سعٌد بن سعد العباسً/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .8

العمارة وعلوم البناء بكلٌة العمارة بقسم  مشارك لدرجة أستاذ

 .والتخطٌط 

،  محمد جمال محمود موسى الشناق/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .9

 .الهندسة المدنٌة بكلٌة الهندسة  لدرجة أستاذ بقسم
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 التعيينات

 
هٌفاء بنت سعود الفٌصل آل سعود ،  /ةالدكتورتعٌٌن الموافقة على   .01

 . بكلٌة اآلداب بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها

خالد بن سلٌمان الزمامً ، بوظٌفة  /الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .00

 . العلوم الطبٌة التطبٌقٌةبكلٌة  اإلشعاعٌةأستاذ مساعد بقسم العلوم 

صالح بن عبدالرحمن البازعً ،  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .00

طب بكلٌة  بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم جراحة الوجه والفكٌن

 .األسنان

أحمد بن عبدالعزٌز قنام بوظٌفة أستاذ  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .04

 .طب األسنان بكلٌة  مساعد بقسم طب الفم وعلوم التشخٌص

ذٌاب بن مقبل الشراري ، بوظٌفة / الموافقة على تعٌٌن الدكتور .03

رٌس بكلٌة التربٌة بجامعة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التد

 .الجوف 

 االستعانة
عبدهللا بن حمد / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .05

اللغات بكلٌة  والترجمة بٌةوالحمٌدان ، األستـاذ بقسم اللغات األور

من  اعتباراً  لمدة عامٌن دراسٌٌن، أستاذاً غٌر متفرغ والترجمة 

 .( هـ0340/0344ة  العام الدراسً حتى نهاٌ) هـ0/7/0340

طالل بن محمد بكٌر / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .06

طبٌة العلوم البكلٌة  كلٌنٌكٌةإل، األستـاذ بقسم علوم المختبرات ا

من  اعتباراً  لمدة عامٌن دراسٌٌن، أستاذاً غٌر متفرغ  التطبٌقٌة

 ( .هـ0340/0344حتى نهاٌة  العام الدراسً ) هـ0/9/0340
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محمد بن / الموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتور .07

عبدالرحمن الحصٌن ، األستـاذ بقسم العمارة وعلوم البناء بكلٌة 

ذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن دراسٌٌن اعتباراً العمارة والتخطٌط  أستا

 ( هـ0340/0344ٌة  العام الدراسً حتى نها)هـ 07/6/0340من 

مصطفى بن محمد / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .08

العمارة بكلٌة  بقسم العمارة وعلوم البناء بلٌلة ، األستـاذ المشارك

من  اعتباراً  امٌن دراسٌٌنلمدة ع، أستاذاً غٌر متفرغ  والتخطٌط

 .( هـ0340/0344ٌة  العام الدراسً حتى نها) هـ07/6/0340

صالح بن علً / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .09

العمارة بكلٌة  بقسم العمارة وعلوم البناء ، األستـاذ المشارك الهذلول

من  اً اعتبار لمدة عامٌن دراسٌٌن، أستاذاً غٌر متفرغ  والتخطٌط

 ( هـ0340/0344ٌة  العام الدراسً حتى نها) هـ07/6/0340

 
 اإلنتقال

ماجد بن محمود الحمد ، األستاذ / إنتقال الدكتورالموافقة على  .01

المساعد بقسم اللغة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب إلى قسم تدرٌب 

 . المعلمٌن بمعهد اللغة العربٌة

سلٌمان الزمامً ، المعٌد  بن خالد/ إنتقال الدكتورالموافقة على  .00

بقسم الفٌزٌاء والفلك بكلٌة العلوم إلى قسم العلوم اإلشعاعٌة بكلٌة 

 .،  العلوم الطبٌة التطبٌقٌة
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 التفرغ العلمي 

 

المذكرات اإللحاقٌة بشأن التفرغ العلمً للعام القادم  .00

 .هـ0340/0340

بدالرحمن سلٌمان بن ع/ الموافقة على ماتم إنجازه من قبل الدكتور   .04

الذٌٌب، األستاذ بقسم اآلثار بكلٌة اآلثار والسٌاحة  أثناء إجـازة 

التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة فصل دراسً واحد 

 (.هـ41/0340األول)

عبدالرحمن بن احمد / الموافقة على ماتم إنجازه من قبل الدكتور   .03

أثناء إجـازة الماجد، األستاذ بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  بكلٌة الصٌدلة  

التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة فصل دراسً واحد 

 (.هـ41/0340األول)

عمر بن فٌحان / الموافقة على ماتم إنجازه من قبل الدكتور   .05

، بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة  أثناء إجـازة المرزوقً 

 (.هـ09/0341)التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً 

محمد بن سلطان / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور   .06

السهلً، األستاذ المشارك بقسم المحاسبة بكلٌة ادارة األعمال  أثناء 

 09)إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً 

 (.هـ0341/

صالح بن موسى / الموافقة على ماتم إنجازه من قبل الدكتور   .07

ستاذ المشارك بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة الضبٌبان، األ

المعلمٌن  أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام 

 (.هـ0303)دراسً 
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 واإلبتعاث وورش العمل الدورات التدريبية
 

فهد بن محمد الماجد، بقسم / الموافقة على تمدٌد  دورة الدكتور  .08

ٌطانٌا لمدة سنة اعتباراً من األمراض الباطنة بكلٌة الطب، فً بر

 Diploma HIV) هـ وذلك لحصوله على شهادة6/8/0340

Medicine ) وعمل األبحاث المتعلقة بمرض نقص المناعة

 .  وٌعامل معاملة المبتعث للدراسة المكتسبة وأمراض الدرن ،

 

 : الموافقة على أن يكون  .92

رٌبٌة أو الحد األعلى لحضور أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم دورة تد -

ورشة عمل ذات طابع تخصصً دقٌق فً نفس الوقت هو ثالثة 

 .أعضاء هٌئة تدرٌس

الحد األعلى لحضور أعضاء هٌئة التدرٌس من مختلف أقسام الكلٌة  -

دورة التدرٌبٌة أو ورشة العمل ذات طابع تخصصً عام فً نفس 

 .الوقت هو خمسة أعضاء هٌئة تدرٌس

ٌئة التدرٌس بحاجة إلى دورات إذا كان هناك عدد كبٌر من أعضاء ه -

محددة فقد ترى الكلٌة استضافة تلك الدورة وتدعو لها متخصصٌن 

 .من أنحاء العالم
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 اإلتصال العلمي
صالح بن زٌد المحسن، األستاذ / الموافقة على قٌام الدكتور  .41

المشارك بقسم طب األطفال بكلٌة الطب، باإلتصال العلمً مع جامعة 

                     زة الصٌف خالل الفترة من  مجٌل بكندا خالل اجا

 .            هـ وبدون رسوم5/8-0/9/0340

سلٌمان بن علً بن احمد الحربً، / الموافقة على قٌام الدكتور  .40

األستاذ المشارك بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم، 

جازة باإلتصال العلمً مع جامعة شٌفلد بالمملكة المتحدة خالل ا

 .            جنٌه استرلٌنً 4611هـ وبرسوم مقدارها 0341/0340الصٌف 

ولٌد بن محمد الصالح، األستاذ المساعد / الموافقة على قٌام الدكتور  .40

بقسم علوم الحاسب، بكلٌة علوم الحاسب والمعلومات باإلتصال 

( هـ41/0340) العلمً مع جامعة كوٌنز بكندا خالل اجازة الصٌف 

 .          وبدون رسوم،  

ستاذ بقسم خالد بن سكٌت السكٌت، األ/ الموافقة على قٌام الدكتور  .44

التخطٌط العمرانً بكلٌة العمارة والتخطٌط، باإلتصال العلمً مع 

، وبدون هـ 0341/0340جامعة تورنتو بكندا خالل اجازة الصٌف 

 . رسوم

 

            

صالح بن ضحوي العنزي، األستاذ بقسم / الموافقة على قٌام الدكتور  .43

باإلتصال العلمً  اللغات االوروبٌة والترجمة بكلٌة اللغات والترجمة،

( هـ41/0340) مع جامعة لٌون الثانٌة بفرنسا خالل اجازة الصٌف 

 .          وبدون رسومسبتمبر،  7اغسطس الى  / 00للفترة من   
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عبدالرحمن بن عبدهللا الفرٌح، بقسم / الموافقة على قٌام الدكتور  .45

علمً مع العلوم اإلشعاعٌة بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة، باإلتصال ال

-08/7جامعة سري بالمملكة المتحدة خالل اجازة الصٌف للفترة من 

نٌكوالس سبٌرو / هـ لعمل ابحاث مشتركة مع الدكتور00/9/0340

 .            وبدون رسوم

علً بن صالح المجراد، بقسم / الموافقة على قٌام الدكتور  .46

ٌة باإلتصال التكنولوجٌا الطبٌة الحٌوٌة، بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌق

ٌولٌو  04ٌولٌو الى  09العلمً مع جامعة ماالٌا بمالٌزٌا  للفترة من 

 .        ، وبدون رسومهـ0341/0340م خالل اجازة الصٌف 0101
 

 النشر العلمي
دراسة منظور : األطفال والطالق)كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .47

وب نشره عن المطل، (األطفال لمشكالت التكٌٌف فً األسرة المطلقة

هند بنت خالد / طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتورة

 .الخلٌفة، األستاذ المساعد بقسم الدراسات االجتماعٌة بكلٌة اآلداب

مقدمة فً اإلحصاء )كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .48

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، (االجتماعً

محسن لطفً أحمد،  بقسم الدراسات االجتماعٌة / الدكتور، تألٌف 

 .بكلٌة اآلداب

 

 

مباحث فً فقه العبادات )كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .49

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون ، (ومسائلها   المعاصرة

حسن عبدالغنً أبو غدة، األستاذ / مرجعاً علمٌاً ، تألٌف الدكتور

 .مٌة بكلٌة التربٌةبقسم الثقافة اإلسال
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الجزء : علم الفطرٌات الطبٌة )كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .31

               ، المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لتغطٌة المقرر الدراسً (العملً

عبدهللا بن / ، تألٌف الدكتور ( الفطرٌات الممرضة  –حدق /340) 

جمال / لة ، واألستاذ حمٌد أحمد محمد جو/ صالح الخلٌل ، واألستاذ 

 .محمد علً خالد ، بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم

: مباحث النظرٌة االجتماعٌة )كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .30

، (أصولها التارٌخٌة ، بناؤها، وظائفها ، خصائصها ومالمحها

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً ، تألٌف 

مصلح الصالح ، بمكتب وكٌل الجامعة للتبادل المعرفً ونقل / ورالدكت

 .التقنٌة

لمحات إبداعٌة من فنون )كتاب  مشروع على طباعة الموافقة .30

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً ، (العمارة اإلسالمٌة

نوبً محمد حسن عبدالرحٌم، األستاذ بقسم / علمٌاً ، تألٌف الدكتور 

 .وم البناء بكلٌة العمارة والتخطٌطالعمارة وعل

 

 


