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 تقويم أداء اجمللس العلمي
للجهات المبٌنة فً المحضر تتولى أمانة المجلس تبلٌػ المقترحات  .0

 .المعنٌة فً المجلس ومتابعة تنفٌذها
عبدالعزٌز /توجٌه خطاب شكر لسعادة وكٌل الجامعة األستاذ الدكتور .2

الروٌس، من رئٌس المجلس العلمً باسمه ونٌابة عن أعضاء 
مٌن وسكرتارٌة المجلس على جهود  المجلس وأمٌنه ومساعد األ

 .الكبٌرة فً دعم المجلس العلمً

 الرتقيات
 
، عبدالمجٌد بن محمد بن عبدالعزٌز العجالن/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .0

 .األمراض الجلدٌة بكلٌة الطب بقسم  مشارك لدرجة أستاذ

لدرجة ، صالح بن عبدهللا بن منصور السوٌح / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .2

 .الصٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة بقسم  أستاذ

، لدرجة صالح بن وصل هللا بن ذعار الحربً/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 .جراحة العظام بكلٌة الطببقسم  أستاذ

فهد بن إبراهٌم بن عبدالرحمن الجنوبً ، لدرجة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

الصٌدلة ، مع الرفع بذلك للمجلس  أستاذ مشارك بقسم الصٌدالنٌات بكلٌة

 .العلمً 

، لدرجة سعد بن عبدالرحمن بن إبراهٌم الحامد / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .5

 .الهندسة الزراعٌة بكلٌة علوم األؼذٌة والزراعةبقسم  أستاذ

 ، لدرجة أستاذهشام بن صالح بن محمد خلٌل / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

 .الوجه والفكٌن بكلٌة طب األسنان جراحةبقسم  مشارك

بقسم  مشارك ، لدرجة أستاذٌاسٌن زنون خان / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .7

 .الهندسة الكهربائٌة بكلٌة الهندسة 

ٌاسر خمٌس رجب أمان ، لدرجة أستاذ مشارك / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .8

 .بقسم اللؽات األوربٌة والترجمة بكلٌة اللؽات والترجمة 

نورالدٌن المختار حسٌن بن سعٌد ، لدرجة / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .9

 .أستاذ مشارك بقسم أصول التربٌة البدنٌة بكلٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضة
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 التعيينات
أحمد بن عبدهللا الحـامد ، / الموافقة على نقل خدمات و تعٌٌن الدكتور  .01

دراسات ٌة والهندسٌة بكلٌة البوظٌفة أستاذ مساعد ببرنامج العلوم الطبٌع

 .التطبٌقٌة وخدمة المجتمع 

عبدالعزٌز بن سلٌمان الشٌبان ، بوظٌفة أستاذ  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .00

 .العلوم الطبٌة التطبٌقٌةبكلٌة  مساعد بقسم علوم التأهٌل الصحً

عبٌر بنت خالد الؽمالس ، بوظٌفة أستاذ / الدكتورةتعٌٌن الموافقة على  .02

 .د بقسم علم وظائؾ األعضاء بكلٌة الطبمساع

حسام بن محمد مدخلً ، بوظٌفة / الدكتورتعٌٌن نقل خدمات و علىالموافقة  .04

 .بكلٌة اللؽات والترجمة  أستاذ مساعد بوحدة اللؽات

عثمان بن علً المنٌعً ، بوظٌفة / الدكتورتعٌٌن نقل خدمات و علىالموافقة  .03

 .بكلٌة اآلداب  وآدابهاأستاذ مساعد بقسم اللؽة اإلنجلٌزٌة 

سعد بن أحمد الزهرانً ، بوظٌفة أستاذ / الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة   .05

 .بكلٌة اآلداب  مساعد بقسم علوم المكتبات والمعلومات

خالد بن عبدالعزٌز النفجان ، / الدكتورتعٌٌن نقل خدمات و علىالموافقة  .06

الحاسب  علومبكلٌة  بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم هندسة البرمجٌات

 .والمعلومات 

حمود بن إبراهٌم بن سالمة  بوظٌفة أستاذ / الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .07

 .بكلٌة التربٌة سالمٌةإلمساعد بقسم الثقافة ا

خالد بن رشٌد العدٌم ، بوظٌفة أستاذ مساعد / الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .08

 .، إدارة األعمالبكلٌة  بقسم المحاسبة

عبدهللا بن مرزوق الهاجوج  بوظٌفة أستاذ / الدكتور تعٌٌنالموافقة على  .09

 .، مساعد بكلٌة العلوم بجامعة الجوؾ

 االستعانة
 

التعاقد مع أعضاء هٌئة التدرٌس استمارة تتولى أمانة المجلس العلمً تعدٌل  .21

فً ضوء مقترحات  (عضاء هٌئة التدرٌساالستعانة بأ) بعد سن التقاعد
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 للعمل بها بدءاً من الفصل األول للعام أعضاء المجلس وتعمٌم االستمارة

 .هـ0340/0342الدراسً 

 اإلنتقال
محمد بن علً مرعً ، األستاذ المشارك بقسم / إنتقال الدكتورالموافقة على  .20

المختبرات الطبٌة بكلٌة العلوم الصحٌة بالرٌاض إلى قسم علوم المختبرات 

 . اإلكلٌنٌكٌة بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة

عالٌة بنت محمد المعجل ، المحاضرة بقسم / ةإنتقال الدكتورة على الموافق .22

التمرٌض بكلٌة العلوم الصحٌة للبنات بالرٌاض إلى قسم علوم صحة المجتمع 

 . بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة

رائد بن منٌر العتٌبً ، المعٌد بقسم اللؽة / الموافقة على إنتقال المعٌد .24

 .م التسوٌق بكلٌة إدارة األعمالآلداب إلى قساإلنجلٌزٌة وآدابها بكلٌة ا

 التفرغ العلمي 
بقسم المشارك  ، األستاذ فهد بن سلٌمان الشاٌع / الموافقة على منح الدكتور  .23

 (داخلً وخارجً) إجازة تفرغ علمً المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة ،

  (هـ0340/0342الثانً ) فصل  دراسً واحد لمدة 

 ، األستاذ عوض بن مبارك بن سعد الٌامً /منح الدكتورالموافقة على   .25

لمدة  (خارجً) إجازة تفرغ علمً التربٌة الفنٌة بكلٌة التربٌة ،بقسم المشارك 

 . (هـ0340/0342األول ) فصل  دراسً واحد 

بقسم المساعد  ، األستاذ لمٌاء بنت صالح النعٌم/ ةعلى منح الدكتورالموافقة  .26

لمدة ( داخلً وخارجً)  إجازة تفرغ علمً لٌة الصٌدلة،الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة بك

 (.هـ0340/0340عام دراسً 

المساعد بقسم  ، األستاذ نورة بنت شارع العتٌبً/ ةالموافقة على منح الدكتور .27

المٌزانٌـة المقترحة والتً سقطت سهواً  ،الدراسات االجتماعٌة بكلٌة اآلداب 
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لؾ أثالثة وخمسون  (54111) رها وقد علمًالتفرغ لل من قبلها حٌن التقدٌم

 .لاير 

عبدهللا بن صالح البراك  / الموافقة على تأجٌل إجازة التفرغ العلمً  للدكتور .28

األستاذ بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة والممنوحة لسعادته لمدة عام  

نظراً لتكلٌفه رئٌساً لقسم الثقافة اإلسالمٌة، لحٌن ( هـ40/0342)دراسً 

 . من ذلك تمكنه

سعد بن عبدهللا الحمٌد ، / الموافقة على تقدٌم إجازة التفرغ العلمً  للدكتور .29

األستاذ بقسم الثقافة اإلسالمٌة والممنوحة لسعادته لمدة عام  دراسً بدءاً من 

األول ) لتكون بدءاً من الفصل الدراسً( هـ40/0342الثانً)الفصل الدراسً  

 .) هـ0340/0342

جمال بن صالح القرونً  / ؽاء إجازة التفرغ العلمً  للدكتورالموافقة على إل .41

األستاذ المساعد بقسم التربٌة البدنٌة وعلوم الحركة بكلٌة التربٌة، والممنوحة 

 (.هـ40/0342)لسعادته لمدة عام  دراسً 

عبدالعزٌز بن عبدهللا المبدل، /الموافقة على ما تم إنجاز  من قبل الدكتور  .40

المٌة بكلٌة التربٌة، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت بقسم الثقافة اإلس

 (هـ41/0340)له لمدة فصل دراسً واحد األول 

عبدالرحمن بن سعد الداود، / الموافقة على ما تم إنجاز  من قبل الدكتور   .42

األستاذ المساعد بقسم وقاٌة النبات بكلٌة علوم األؼذٌة والزراعة، أثناء إجـازة 

 }(هـ25/0326)لمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً التفرغ الع

الموافقة على ما تم إنجاز  من قبل الدكتور سعد بن فالح العرٌفً، األستاذ  .44

المساعد  بقسم الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً 

 (هـ41/0340)التً منحـت له لمدة فصل دراسً واحد األول 

عبدالرحمن بن عبدهللا المطرفً، / ما تم إنجاز  من قبل الدكتور الموافقة على .43

األستاذ بقسم علم األدوٌة بكلٌة الصٌدلة، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً 

 ( هـ41/0340)منحـت له لمدة فصل دراسً واحد األول 

محمد صالح الفوزان، األستاذ / الموافقة على ماتم إنجاز  من قبل الدكتور  .45

د بقسم الدراسات القرآنٌة بكلٌة المعلمٌن، أثناء إجـازة التفرغ العلمـً المساع

 (هـ29/0341)التً منحـت له لمدة عام دراسً 
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عوض بن مبارك بن سعد الٌامً / الموافقة على ماتم إنجاز  من قبل الدكتور  .46

ً األستاذ المشارك بقسم التربٌة الفنٌة بكلٌة التربٌة، أثناء إجـازة التفرغ العلمـ

 }هـ29/0341)ـت له لمدة عام دراسً التً منح

 اإلبتعاث 
فاطمة بنت سعٌد القحطانً، األستاذ / الموافقة على بدء ابتعاث الدكتورة .47

لمدة  (Kings College Hospital) المساعد بقسم علم األمراض، لمستشفى

 ( هـ21/8/0340) عام إعتباراً 

 املنح التدريبية 
الحسٌن بن محمد أل مهدٌة، األستاذ المساعد / الموافقة على التحاق الدكتور .48

، بكلٌة اللؽات والترجمة، بالمنحة التدرٌبٌة قسم اللؽات األوروبٌة والترجمة ب

                        المقدمة من سفارة دولة فرنسا بالرٌاض خالل الفترة من 

 . م2101/ٌولٌو/ 5-41

 اإلتصال العلمي
جاة بنت عبدالحق بن ٌوسؾ مرٌكً، األستاذ ن/ الموافقة على قٌام الدكتورة .49

المساعد بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم، بعمل اتصال علمً مع 

هـ فً 0341/0340جامعة لٌدز البرٌطانٌة، إلجراء بحث خالل إجازة الصٌؾ 

 .      تقنٌة العلوم الجزٌئٌة والبٌولوجٌة

سعٌد بن فاٌز السعٌد، األستاذ بقسم اآلثار بكلٌة / الموافقة على قٌام الدكتور .31

السٌاحة واآلثار، بعمل اتصال علمً مع جامعة لٌون الثانٌة بفرنسا، إلجراء 

مملكة أمٌر فً جنوب ؼرب " هـ عن 0341/0340بحث خالل إجازة الصٌؾ 

 .    هـ 22/8/0340-8للفترة من" الجزٌرة العربٌة

عبدهللا بن جبر العتٌبً، األستاذ المشارك بقسم / فقة على قٌام الدكتورالموا .30

بعمل اتصال علمً مع العلوم السٌاسٌة، بكلٌة األنظمة والعلوم السٌاسٌة، 

بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، إلجراء بحث خالل إجازة جامعة دنفر 

 .   هـ 0341/0340صٌؾ
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 النشر العلمي
اإلجراءات العالجٌة لتأخر )رجمة العربٌة لكتاب الموافقة على نشر مشروع الت .32

/ ة، ترجمة الدكتورمرجعاً علمٌاً لٌكون  عن طرٌق الجامعة( اإلنجاب عند المرأة

 .جوهرة عبدهللا المطوع، بقسم النساء والوالدة بكلٌة الطب

عن ( اللسانٌات السرٌرٌة)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  .34

محً الدٌن علً حمٌدي، / ٌكون مرجعاً علمٌاً ، ترجمة الدكتورل طرٌق الجامعة

 .بقسم اللؽة اإلنجلٌزٌة بكلٌة اآلداب

التصمٌم العمرانً الطرٌقة )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  .33

إبراهٌم / ، ترجمة الدكتورمقرراً دراسٌاً لٌكون  عن طرٌق الجامعة( والتقنٌات

المساعد بقسم التخطٌط العمرانً بكلٌة العمارة  محمد البلوز، األستاذ

 .والتخطٌط

دلٌل الحاالت الطارئة )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  .35

، ترجمة مرجعاً علمٌاً لٌكون  عن طرٌق الجامعة( التشخٌص والعالج: للعٌن

 .هانً صالح المزٌنً، األستاذ المشارك بكلٌة الطب/ الدكتور

مطالبات، تؽٌٌرات، وحل )ى نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب الموافقة عل .36

، ترجمة مرجعاً علمٌاً لٌكون  عن طرٌق الجامعة( نزاعات عقود التشٌٌد

خالد سعد الظافر القحطانً، األستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنٌة / الدكتور

 .بكلٌة الهندسة

م العالجات المثٌرة فه)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  .37

للجدل الخاصة باألطفال المصابٌن بالتوحد واضطراب عجز االنتبا  وإعاقات 

لٌكون  عن طرٌق الجامعة( دلٌل العالجات التكمٌلٌة والبدٌلة: التعلم األخرى

محمد فاروق عبدالسمٌع علً، / الدكتوركٍل من  ، ترجمة مرجعاً علمٌاً 

 .م اللؽة اإلنجلٌزٌة بكلٌة المعلمٌنمحمد مازن جالل محمد، بقس/ والدكتور

( تطوٌر مناهج التمرٌض)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتاب  .38

عماد حسٌن / الدكتوركٍل من  ، ترجمة مرجعاً علمٌاً لٌكون  عن طرٌق الجامعة

وسام محمد سلٌم، / علً عثمان عبدالحمٌد، والدكتور/ ذٌب فشاشة، والدكتور

 .راحً بكلٌة التمرٌضبقسم الباطنً الج

الدعاٌة األمرٌكٌة، التعبٌر الحر، : حرب المعلوماتالموافقة على احتساب كتاب  .39

، م2101دبً، ،  جودي للنشر واإلعالم، نشر ( 00/9والتحكم فً الرأي بعد 
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أحمد بن راشد بن سعٌد، األستاذ المشارك بقسم اإلعالم بكلٌة / الدكتور ترجمة 

 .ى المطلوب للترقٌة لدرجة أستاذ ، ضمن الحد األدن اآلداب

 

للنشر والتوزٌع ،  الفكر دار ، نشر ( ثقافة الطفل)الموافقة على احتساب كتاب  .51

األستاذ المساعد بقسم  هانً محمد ٌونس،/ م ، تألٌؾ الدكتور 2113الرٌاض 

، ضمن الحد األدنى المطلوب للترقٌة  وعلم النفس بكلٌة المعلمٌنالتربٌة 

 . اركمش لدرجة أستاذ

مفردات الحرب األمرٌكٌة على : اللؽة المتوحشة)الموافقة على احتساب كتاب  .50

أحمد بن راشد بن سعٌد، األستاذ المشارك بقسم / الدكتور ترجمة ، ( اإلرهاب

   .، ضمن الحد األدنى المطلوب للترقٌة لدرجة أستاذاإلعالم بكلٌة اآلداب
 

 تشكيل جلان لفحص الكتب
مسائل نافع ابن األزرق إلى عبدهللا )لجنة لفحص كتاب الموافقة على تشكٌل  .52

، تألٌؾ (بن عباس، رضً هللا عنهما، فً تفسٌر ؼرٌب القرآن، دراسة توثٌقٌة

أستاذ الدراسات اإلسالمٌة بقسم  عطٌة أبو زٌد محجوب عبدالعال،/ الدكتور 

 :، من كل من  الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة

 ج العلميتشكيل جلان لفحص اإلنتا 
علً بن حسن / للدكتور لموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً ا .54

، المساعد بقسم التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة ، األستاذ الحسٌن الزهرانً 

 مشارك  المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ

سامً بن صالح بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .53

المشارك بقسم هندسة الحاسب بكلٌة علوم الحاسب ، األستاذ الوكٌل  أحمد

  ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوالمعلومات 

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

، المساعد بقسم التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة ، األستاذ بن مشاري الحمد 

 مشارك  للترقٌة إلى درجة أستاذالمتقدم 

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

، المشارك بقسم المحاسبة بكلٌة إدارة األعمال ، األستاذ عبدالرحمن المؽٌولً 

 المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ
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محمد بن سالم بن  /للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً  .57

، المتقدم المساعد بقسم العقاقٌر بكلٌة الصٌدلة ، األستاذ خلؾ الدوسري 

 .مشارك للترقٌة إلى درجة أستاذ

عواطؾ /  ةللدكتورلفحص اإلنتاج العلمً إضافٌة تشكٌل لجنة الموافقة على  .58

المشارك بقسم طب األسرة والمجتمع بكلٌة ، األستاذ بنت علً بن محمد عالم 

 .للترقٌة إلى درجة أستاذ ة، المتقدم الطب

سهٌر بنت أحمد / للدكتورة الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .59

المساعد بقسم علوم األؼذٌة والتؽذٌة بكلٌة ، األستاذ بن محفوظ المصري 

 .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذعلوم األؼذٌة والزراعة 

عبدالعزٌز شعبان / للدكتور جنة لفحص اإلنتاج العلمً الموافقة على تشكٌل ل  .61

، المساعد بقسم علم الحٌوان بكلٌة العلوم ، األستاذ عبدالباقً عبدالجواد 

 .مشارك المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ

مجدي عبدالوهاب / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .60

علوم األؼذٌة والتؽذٌة بكلٌة علوم األؼذٌة المشارك بقسم ، األستاذ عثمان

  ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوالزراعة 

محمد بن علً بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .62

المساعد بقسم وقاٌة النبات بكلٌة علوم األؼذٌة ، األستاذ محمد الصالح 

 مشارك أستاذ ، المتقدم للترقٌة إلى درجةوالزراعة 

صالح محمد صالح / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .64

المساعد بقسم علوم الحاسب بكلٌة علوم الحاسب ، األستاذ الهمامً 

 مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوالمعلومات 

بن  إبراهٌم/ للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .63

المساعد بقسم التربٌة الخاصة بكلٌة ، األستاذ عبدالعزٌز بن عبدهللا المعٌقل 

  .مشارك المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ التربٌة 

أحمد محمد عطا / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .65

قدم للترقٌة ، المتالمشارك بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم ، األستاذ هللا عوٌسً 

 .إلى درجة أستاذ

ٌونس بن ٌوسؾ / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .66

المشارك بقسم وقاٌة النبات بكلٌة علوم األؼذٌة ، األستاذ بن سلطان موالن 

  ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوالزراعة 
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محمد بن عبدهللا / دكتور للالموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .67

،  المشارك بقسم االقتصاد بكلٌة إدارة األعمال، األستاذ بن سلٌمان الجراح 

 .المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ

أمل بنت عبدهللا / للدكتورة الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .68

ة بكلٌة علوم المساعد بقسم علوم األؼذٌة والتؽذٌ، األستاذ بن سعد الحسٌن 

 .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذاألؼذٌة والزراعة 

عبدالقادر بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .69

المشارك بقسم علوم الحاسب بكلٌة ، األستاذ عبدهللا بن عبدالرحمن الفنتوخ 

  .ة أستاذ، المتقدم للترقٌة إلى درجعلوم الحاسب والمعلومات 

إسالم أٌمن زكً / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .71

المساعد بقسم التدرٌب التطبٌقً بكلٌة التربٌة البدنٌة ، األستاذ عبدالوكٌل 

 .مشارك ، المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذوالرٌاضة 

عثمان بن تركً بن / للدكتور الموافقة على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً   .70

، المتقدم المساعد بقسم تقنٌات التعلٌم بكلٌة المعلمٌن ، األستاذ سلٌمان التركً 

  .مشارك للترقٌة إلى درجة أستاذ

 


