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 انرتقياث
عدنان بن أحمد بن أبوبكر قاضً ، لرتبة أستاذ / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .1

 . مشارك بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة بكلٌة الصٌدلة 

نهلة صالح الدٌن ٌس بركات ، لرتبة أستاذ بقسم / الموافقة على ترقٌة الدكتورة  .2

 . الصٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة 

عبدهللا بن محمد بن سعد الدخٌل ، لرتبة أستاذ / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .3

 . مشارك بقسم التربٌة وعلم النفس بكلٌة المعلمٌن 

ماجد بن محمد بن عبدهللا الماجد، لرتبة أستاذ بقسم / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .4

 . اللغة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب 

محمد خرام خان، لرتبة أستاذ مشارك بقسم األبحاث / الدكتور الموافقة على ترقٌة  .5

 . والتطوٌر بمركز التمٌز البحثً ألمن المعلومات 

خالد بن عمر بن عبدالرحمن الردٌعان ، لرتبة أستاذ / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .6

 . مشارك بقسم الدراسات االجتماعٌة بكلٌة اآلداب 

الجهٌمً ، لرتبة أستاذ  إبراهٌمفهد بن ٌحٌى بن / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .7

 . مشارك بقسم علوم األغذٌة والتغذٌة بكلٌة علوم األغذٌة والزراعة 

عبدهللا بن سعد بن ناصر العرٌفً ، لرتبة أستاذ / الموافقة على ترقٌة الدكتور  .8

 . بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم 

هللا بن صالح العرٌض ، لرتبة أستاذ بن عبد إبراهٌم/ الموافقة على ترقٌة الدكتور  .9

 .مشارك بقسم العلوم بكلٌة المعلمٌن 

 

 انتعييناث
عدنان بن غازي جلٌدان ، بوظٌفة أستاذ مساعد / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .11

 . بكلٌة الطب  بقسم الجراحة

حمد بن عبدهللا السلٌمان ، بوظٌفة أستاذ مساعد / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .11

 .بكلٌة الهندسة  بقسم الهندسة المدنٌة

 

سعود بن أحمد العنزي ، بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .12

 .بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة  البصرٌات
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زٌنب بنت إبراهٌم بوق ، بوظٌفة / الموافقة على نقل خدمات وتعٌٌن الدكتورة  .13

 .بكلٌة العلوم  أستاذ مساعد بقسم الفٌزٌاء والفلك

أحمد بن إبراهٌم الربٌع ، بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .14

 .اآلداب بكلٌة  االجتماعٌةالدراسات 

 

 االنتقال
 

مزنة بنت عبدهللا الروضان ، األستاذ المساعد بقسم / الموافقة على انتقال الدكتورة  .15

 .تقنٌة المعلومات إلى قسم علوم الحاسب بكلٌة علوم الحاسب والمعلومات 

 

 االستعانت
،  محمد بن عبدالرحمن القوٌز/ الموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتور .16

األستاذ بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم ، أستاذاً غٌر متفرغ اعتباراً من 

 ( هـ1433/1434حتى نهاٌة الفصل الدراسً األول للعام الجامعً )هـ 3/3/1432

فٌصل بن محمد أبوطربوش ، األستـاذ / الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .17

هـ 1/7/1432متفرغ اعتباراً من  بقسم علم الحٌوان بكلٌة العلوم ، أستاذاً غٌر

 .( هـ1433/1434ول للعام الجامعً حتى نهاٌة الفصل الدراسً األ)

عبدالعزٌز بن محمد التمٌمً ، / الموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتور .18

األستاذ المشارك بقسم الهندسة الصناعٌة بكلٌة الهندسة ، أستاذاً غٌر متفرغ 

ول للعام الجامعً حتى نهاٌة الفصل الدراسً األ)ـ ه1/7/1432اعتباراً من 

 .( هـ1433/1434

عبدالمحسن بن عبدهللا الحجً ، األستاذ / الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .19

المساعد بقسم اإلدارة السٌاحٌة والفندقٌة بكلٌة السٌاحة واآلثار ، أستاذاً غٌر 

ول ى نهاٌة الفصل الدراسً األحت)هـ  1/7/1432متفرغ لمدة عام اعتباراً من 

 .( هـ1432/1433للعام الجامعً 
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 االحانت عهى انتقاعد املبكر
خالد بن عبدالعزٌز الحمٌضً ، األستـاذ المساعد / الموافقة على إحـالة الدكتور .21

 .هـ 11/3/1432بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم على التقاعد المبكر ، اعتبـاراً من 

نورة بنت معجب الحامد ، األستاذ المشارك بقسم / الموافقة على إحـالة الدكتورة .21

 .هـ 9/3/1432التارٌخ بكلٌة اآلداب على التقاعد المبكر ، اعتبـاراً من 

 

 تقارير انتفرغ انعهمي
محمد رضا الشخص،األستاذ المساعد / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .22

وآدابها بكلٌة اآلداب أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له  بقسم اللغة العربٌة

 (.هـ31/1431)لمدة عام دراسً 

 

 قصر وتأجيم انتفرغ انعهمي
 

نورة بنت عبدالعزٌز آل / الموافقة على قصر إجازة التفرغ العلمً للدكتورة  .23

 الشٌخ،األستاذ المساعد  بقسم الجغرافٌا  والممنوحة لها لمدة عام دراسً

هـ 11/7/1431هـ لتنتهً فً 7/11/1431والتً بدأت فً ( هـ31/1431)

ببرنامج التفرغ  على أن تلتزم. لتعٌٌنها عمٌدة لمركز الدراسات الجامعٌة للبنات

 .العلمً كامالً 

األسرتاذ  سعد بن مقررن المقررن ،/ الموافقة على تأجٌل إجازة التفرغ العلمً للدكتور .13

                      المسررررررراعد بقسرررررررم الجٌولوجٌرررررررا والممنوحرررررررة لسرررررررعادته لمررررررردة عرررررررام دراسرررررررً

 . نظراً لتعٌٌنه رئٌساً لقسم الجٌولوجٌا، لحٌن تمكنه من ذلك( هـ31/1432) 

 

 اجازة انتفرغ انعهمي
سلوى سرلٌمان نقلرً ، األسرتاذ المسراعد بقسرم اللغرة /  الموافقة على منح الدكتورة  .25

نجلٌزٌرة وآدابهررا بكلٌرة اآلداب ، إجررازة تفررغ علمررً  داخرل وخررارة المملكرة لمرردة اال

 ( هـ1432/1433)عام دراسً 
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عبدهللا برن فهرد الحٌرد األسرتاذ المشرارك بقسرم الثقافرة / الموافقة على منح الدكتور   .26

اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة، إجازة تفرغ علمً داخل المملكة لمردة  فصرل دراسرً واحرد 

 (هـ 1432/1433نً الثا)

سرلٌمان برن صرالح الخلٌروي األسرتاذ المسراعد بقسررم / بالموافقرة علرى مرنح الردكتور  .27

الثقافررة االسررالمٌة بكلٌررة التربٌررة، إجررازة تفرررغ علمررً داخررل وخررارة المملكررة لمرردة  

 ، (هـ 1432/1433األول )فصل دراسً واحد 

تاذ المساعد بقسم طب نوف بنت صالح الحماد ، األس/  الموافقة على منح الدكتورة  .28

أسررنان األطفررال وتقرروٌم األسررنان بكلٌررة طررب األسررنان ، إجررازة تفرررغ علمررً  داخررل 

 ( هـ1432/1433)وخارة المملكة لمدة عام دراسً 

سررٌف االسررالم بررن سررعود آل سررعود األسررتاذ المسرراعد /  الموافقررة علررى مررنح الرردكتور .29

علمرً  خرارة المملكرة لمردة بقسم الدراسات االجتماعٌة بكلٌة االداب ، إجرازة تفررغ 

 ، (هـ1431/1432الثانً )عام دراسً بدءاً من الفصل الدراسً 

إبررراهٌم بررن محمررود النحرراس األسررتاذ المسرراعد بقسررم / الموافقررة علررى مررنح الرردكتور  .31

العلوم السٌاسٌة بكلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، إجازة تفرغ علمً خرارة المملكرة 

 هـ 1432/1433األول )لمدة  فصل دراسً واحد 

عٌسررى بررن ناصررر الرردرٌبً األسررتاذ المشررارك بقسررم / الموافقررة علررى مررنح الرردكتور  .31

الدراسات القرآنٌة  بكلٌة المعلمرٌن، إجرازة تفررغ علمرً خرارة المملكرة لمردة  فصرل 

 ، (هـ 1432/1433األول )دراسً واحد 

األستاذ المساعد   بقسرم اللغرة  إبراهٌم بن علً الدبٌان/ الموافقة على منح الدكتور  .32

العربٌررة بكلٌررة المعلمررٌن ، إجررازة تفرررغ علمررً خررارجً لمرردة عررام دراسررً برردءاً مررن 

 ،(هـ1432/1433الثانً )الفصل الدراسً 

 

 اننشر انعهمي
، ترررألٌف (مسرررائل تحضرررٌرٌة ألولمبٌررراد الرٌاضرررٌات)الموافقرررة علرررى احتسررراب كتررراب  .33

بكلٌة المعلمٌن،  األستاذ المشارك بقسم الرٌاضٌاتعبدهللا محمد الجوعً، / الدكتور 

 . ضمن الحد األدنى المطلوب للترقٌة لدرجة أستاذ

، (تحلٌل ودراسرة: الشواهد النحوٌة فً شعر الصحابة)الموافقة على احتساب كتاب  .34

رمضان خمرٌس عبراس القسرطاوي، األسرتاذ المسراعد بقسرم اآلداب / تألٌف الدكتور 

مع بالرٌاض ، ضمن الحد األدنى المطلوب للترقٌة لدرجة أستاذ والتربٌة بكلٌة المجت

 . مشارك
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تعلرٌم الطرالب ذوي االحتٌاجرات )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتراب  .35

لٌكررون مرجعرراً  عررن طرٌررق الجامعررة( الجررزء األول: الخاصررة فررً الصررفوف العادٌررة

إٌهرراب عبرردالعزٌز / ل، والرردكتورإبررراهٌم عبرردالعزٌز المعٌقرر/ علمٌرراً، ترجمررة الرردكتور

 .الببالوي، من قسم التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة

تعلرٌم الطرالب ذوي االحتٌاجرات )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربٌة لكتراب  .36

لٌكررون مرجعرراً  عررن طرٌررق الجامعررة( الجررزء الثررانً: الخاصررة فررً الصررفوف العادٌررة

إٌهرراب عبرردالعزٌز / عبرردالعزٌز المعٌقررل، والرردكتورإبررراهٌم / علمٌرراً، ترجمررة الرردكتور

 .الببالوي، من قسم التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة

 

 انقسم انثاني
ن أحررد المتقرردمٌن لوظٌفررة أسررتاذ مسرراعد بالجامعررة وعرردم علررى تعررٌ الموافقررة مدعرر .37

 . المطلوب للترقٌة األدنىالكتب ضمن الحد  إحد احتسابالموافقة على 

 :تشكيم جلان نفحص اإلنتاج انعهمي
درٌس على تشكٌل لجان لفحص اإلنتاة العلمً لخمسة من أعضاء هئٌة التالموافقة  .38

 .أستاذ رتبة ذ مشارك وإلى أستارتبة  رقٌة إلى المتقدمٌن للت
  


