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 الرتقيات
فٌصل بن عبدهللا بن عبدالعزٌز السٌف، إلى رتبة / على ترقٌة الدكتور  الموافقة .1

 .أستاذ مشارك بقسم الجراحة بكلٌة الطب 
أحمد أحمد ، لرتبة أستاذ بقسم  محمد محمد سٌد/ على ترقٌة الدكتور  الموافقة .2

 .علم األدوٌة والسموم بكلٌة الصٌدلة 
مها بنت صالح بن عبدالرحمن المٌمان ، إلى رتبة / على ترقٌة الدكتورة  الموافقة .3

 .أستاذ بقسم اللغة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب 
نوال بنت أحمد بن عبدالرحمن العرفج ، إلى رتبة / على ترقٌة الدكتورة  الموافقة .4

 .أستاذ بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم 
حكمت حماد مطلق علً، إلى رتبة أستاذ / ور المجلس على ترقٌة الدكت الموافقة .5

 .مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء بكلٌة العمارة والتخطٌط 
إٌهاب إبراهٌم طه البدوي ، إلى رتبة أستاذ مشارك / على ترقٌة الدكتور  الموافقة .6

 .بقسم الصٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة 
مٌد، إلى رتبة أستاذ بقسم محمد عبدالعزٌز عبدالح/ على ترقٌة الدكتور  الموافقة .7

 .التخطٌط العمرانً بكلٌة العمارة والتخطٌط 
محمد زكً رمضان عثمان، إلى رتبة أستاذ بقسم / على ترقٌة الدكتور  الموافقة .8

 .الهندسة الصناعٌة بكلٌة الهندسة 

 .عدم الموافقة على ترقٌة أحد أعضاء هٌئة التدرٌس  .9

 

 التعيينات
سلٌمان بن ٌوسف العمر ، بوظٌفة أستاذ مساعد / الموافقة على تعٌٌن الدكتور  .11

 .بكلٌة العلوم بقسم علم الحٌوان 
 

 االستعانة

عبدهللا بن سلٌمان الحدٌثً ، األستاذ / الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .11
من  بقسم الجغرافٌا بكلٌة اآلداب ، أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن اعتباراً 

حتى نهاٌة الفصل الدراسً األول للعام الجامعً )هـ 1/7/1432
 (هـ1433/1434

مٌجان بن حسٌن الروٌلً  / الموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتور .12
األستـاذ المشـارك بقسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها بكلٌة اآلداب ، أستاذاً غٌر متفرغ 

حتى نهاٌة الفصل الدراسً األول للعام )هـ 9/4/1432لمدة عامٌن اعتباراً من 
  (هـ1433/1434الجامعً 

عبدهللا بن محمد عزٌز الرحمن ، / الموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتور .13
األستاذ المشارك بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم ، أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن 
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ول للعام الجامعً األحتى نهاٌة الفصل الدراسً )هـ 1/7/1432اعتباراً من 
 .( هـ1433/1434

محمد بن عٌسى الدباغ ، األستاذ / الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .14
المساعد بقسم الجٌولوجٌا بكلٌة العلوم ، أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن اعتباراً 

ول للعام الجامعً حتى نهاٌة الفصل الدراسً األ)هـ 1/7/1432من 
 .( هـ1433/1434

عبدالعزٌز بن سلٌمان الطرباق ، / لموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتورا .15
األستاذ بقسم الهندسة المدنٌة بكلٌة الهندسة ، أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن 

ول للعام الجامعً حتى نهاٌة الفصل الدراسً األ)هـ 1/7/1432اعتباراً من 
 .( هـ1433/1434

عبدالرحمن بن محمد العمود ، / انة بخدمات الدكتورالموافقة على تجدٌد االستع .16
األستاذ بقسم الهندسة الكهربائٌة بكلٌة الهندسة ، أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن 

ول للعام الجامعً حتى نهاٌة الفصل الدراسً األ)هـ 1/7/1432اعتباراً من 
 .( هـ1433/1434

هللا الربٌعة ، األستاذ فهد بن عبد/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .17
المشارك بقسم علم النفس بكلٌة التربٌة ، أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن اعتباراً 

ول للعام الجامعً حتى نهاٌة الفصل الدراسً األ)هـ 1/7/1432من 
 .( هـ1433/1434

 االستقالة

معٌدة لٌلى بنت زٌن العابدٌن درندري ،  ال/ الموافقـة على قبول استقالة المعٌـدة  .18
 .هـ 26/3/1432بقسم علم األمراض بكلٌة الطب ، اعتباراً من

 تقارير التفرغ العلمي

إلهام بنت احمد عبدالعزٌز البابطٌن / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتورة .19
،األستاذ المشارك بقسم التارٌخ بكلٌة اآلداب أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً 

 (.هـ31/1431) الدراسً منحـت لها لمدة العام 
نورة بنت عبدهللا العلً النعٌم / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتورة .21

،األستاذ المساعد بقسم التارٌخ أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت لها خالل 
 ( هـ31/1431)العام الدراسً 

العٌد ،األستاذ بقسم  سلٌمان بن قاسم/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .21
الثقافة اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة 

 (.هـ31/1431الثانً )فصل دراسً واحد 

 
 

 إجازة التفرغ العلمي
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عبدهللا بن محمد الدرٌس، األستاذ المشارك بقسم /  الموافقة على منح الدكتور  .22
طب أسنان األطفال  وتقوٌم األسنان بكلٌة طب األسنان ، إجازة تفرغ علمً  داخل 

 ( هـ1432/1433)وخارج المملكة لمدة عام دراسً 
ك بقسم عبدهللا بن محمد القرنً، األستاذ المشار/ الموافقة على منح الدكتور  .23

الهندسة المدنٌة بكلٌة الهندسة ، إجازة تفرغ علمً داخل وخارج المملكة لمدة 
 ( هـ1432/1433)  عام دراسً 

أسماء بنت محمد الجبٌر ، األستاذ المشارك بقسم /  لموافقة على منح الدكتورة ا .24
طب أسنان األطفال وتقوٌم األسنان بكلٌة طب األسنان ، إجازة تفرغ علمً  داخل 

 ( هـ1432/1433)رج المملكة لمدة عام دراسً بدءاً من الفصل الثانًوخا
نورة بنت عبداله الشرٌم ، األستاذ المساعد بقسم /  الموافقة على منح الدكتورة  .25

علم النفس بكلٌة التربٌة ، إجازة تفرغ علمً  خارج المملكة لمدة فصل دراسً 
 (هـ1432/1433األول ) واحد  

 االتصال العلمي

صالح عبدالعزٌز الفراج عضو هٌئة التدرٌس بقسم / قة على قٌام الدكتورالمواف .26
العلوم بكلٌة المعلمٌن باتصال علمً مع جامعة اكوٌن بجمهورٌة الصٌن الشعبٌة 

 . خالل الصٌف ( ٌوماً  31) هـ 31/8/1432-29/7وبدون رسوم للفترة من 
ة التدرٌس بقسم مازن محمود حسن حسنٌن عضو هٌئ/ الموافقة على قٌام الدكتور .27

الجراحة بكلٌة الطب باتصال علمً مع جامعة مكجٌل بكندا وبدون رسوم للفترة 
 .خالل الصٌف( ٌوماً  61) هـ 4/9/1432-3/7من  

 

 املنح

هاشم فرحات سٌد بقسم علوم المكتبات / الموافقة على ترشٌح الدكتور .28
المقدمة من فولبراٌت والمعلومات بكلٌة اآلداب، لاللتحاق ببرنامج المنح الدراسٌة 

 .م2111/2112لمدة ثالثة أشهر خالل العام الجامعً 
بن محمد برناوي بقسم إدارة موارد التراث / الموافقة على ترشٌح الدكتور .29

واالرشاد السٌاحً بكلٌة السٌاحة واآلثار، لاللتحاق ببرنامج المنح الدراسٌة 
 .م2111/2112امعً المقدمة من فولبراٌت لمدة ثالثة أشهر خالل العام الج

 

 النشر العلمي

، المطلوب (مقدمة فً اإلحصاء االجتماعً)الموافقة على إعادة طباعة كتاب  .31
صالح محمد / نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً، تألٌف الدكتور
 .الصغٌر، األستاذ المشارك بقسم الدراسات االجتماعٌة بكلٌة اآلداب

النقل والسٌاحة، وتطبٌقاتها فً المملكة العربٌة )الموافقة على احتساب كتاب  .31
سعد ناصر الحسٌن، بقسم الجغرافٌا بكلٌة اآلداب، / ، تألٌف الدكتور (السعودٌة

 . ضمن الحد األدنى المطلوب للترقٌة لدرجة أستاذ
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 .عدم الموافقة على نشر كتابٌن مطلوب نشرهما عن طرٌق الجامعة  .32
 

 

 ل جلان لفحص اإلنتاج العلميتشكي
عبدالعزٌز بن عبدهللا / على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً للدكتور  الموافقة .33

الخرٌف ، األستاذ المساعد بقسم صحة األسنان بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة، 
 .دم للترقٌة إلى رتبة أستاذ مشاركالمتق

محمد بن عبدالعزٌز / على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً للدكتور  الموافقة .34
الشرٌم ، األستاذ المساعد بقسم العمارة والتخطٌط بكلٌة العمارة والتخطٌط ، 

 .المتقدم للترقٌة إلى رتبة أستاذ مشارك
ٌحٌى بن علً بن / على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً للدكتور  الموافقة .35

األستاذ المشارك بقسم اإلنتاج النباتً بكلٌة علوم األغذٌة ٌحٌى رفاعً ، 
 .والزراعة، المتقدم للترقٌة إلى رتبة أستاذ

عبدالعزٌز بن عبدهللا / على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً للدكتور  الموافقة .36
السٌف ، األستاذ المساعد بقسم الجراحة بكلٌة الطب ، المتقدم للترقٌة إلى رتبة 

 .اركأستاذ مش
فهد بن محمد بن / على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً للدكتور  الموافقة .37

عبدهللا الماجد ، األستاذ المساعد بقسم الطب الباطنً بكلٌة الطب، المتقدم للترقٌة 
 .إلى رتبة أستاذ مشارك

عصام الدٌن أحمد / على تشكٌل لجنة لفحص اإلنتاج العلمً للدكتور  الموافقة .38
، األستاذ المساعد بقسم طب وجراحة العٌون بكلٌة الطب، المتقدم  عثمان محفوظ

 .للترقٌة إلى رتبة أستاذ مشارك
موضً بنت / على تشكٌل لجنة إضافٌة لفحص اإلنتاج العلمً للدكتورة  الموافقة .39

صالح العذل ، األستاذ المساعد بقسم علوم االستعاضة السنٌة بكلٌة طب األسنان ، 
 .ى درجة أستاذ مشاركالمتقدمة للترقٌة إل

حسن فؤاد / الموافقة على تشكٌل لجنة إضافٌة لفحص اإلنتاج العلمً للدكتور  .41
السٌد األستاذ المشارك بقسم العلوم الطبٌة التطبٌقٌة بكلٌة المجتمع فً الرٌاض ، 

 .المتقدم للترقٌة إلى درجة أستاذ
 

 


