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 .ـه25/8/2344بكلية المعلمين ، اعتباراً من 
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 التفرغ العلمي تقارير
 

عبدهللا دجين السهلي،األستاذ المشارك بقسم / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .63

التفرغ العلمـي التي منحـت له لمدة فصل دراسي  جازةإالثقافة االسالمية بكلية التربية أثناء 

 (.هـ2341/2344 األول)واحد 

عبدالكريم بن عمر السويداء،األستاذ / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .65

التفرغ العلمـي التي منحـت له لمدة  إجازةالمشارك بقسم االمراض الباطنية بكلية الطب أثناء 

 (.هـ2342/2341)عام دراسي 

عبدهللا بن حمد الدايل،األستاذ بقسم اللغة / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .66

التفرغ العلمـي التي منحـت له لمدة عام دراسي بداً من الفصل الدراسي   إجازةالعربية  أثناء 

 (.هـ2341/2344 األول)و ( هـ2342/2341الثاني )

محمد بن سعيد الغامدي،األستاذ المساعد / الدكتور  الموافقة على ما تم إنجازه من قبل .67

التفرغ العلمـي التي منحـت له لمدة عام دراسي بدءاً  إجازةبقسم العمارة وعلوم البناء  أثناء 

لحين تمكنه من ذلك في الفصل الدراسي  اي تم تاجيلهتهـ  وال9/5/2312 األولمن الفصل 

 .هـ41/2344 األولهـ و42/2341الثاني 

 
 التفرغ العلمي زةإجا 

 
بن ناصر الصويطي ، األستاذ بقسم علم الحيوان   إبراهيم /على منح الدكتور الموافقة .68

الثاني )فصل دراسي واحد  لمدة  داخل وخارج المملكة تفرغ علمي إجازة بكلية العلوم،

يقضيها  ، هـ16/7/2343هـ وتنتهي بنهاية دوام 23/4/2343تبدأ من  (هـ2344/2343

جامعة الملك سعود  والمعهد البحري بمدينة ابردين ببريطانيا وجامعة ترنقانو في كل من 

 .بماليزيا

تاذ المشارك بقسم التربية زيد بن محمد عبدهللا البتال ، األس /على منح الدكتور الموافقة .69

عام دراسي لمدة  داخل وخارج المملكة تفرغ علمي إجازة بكلية التربية،الخاصة 

 ، هـ16/7/2343هـ وتنتهي بنهاية دوام 7/22/2344من  تبدأ (هـ2344/2343)

 .يقضيها في كل من جامعة الملك سعود وجامعة والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة االمريكية 

تفرغ  إجازة محمد بن يحي الشهري، األستاذ بقسم الجراحة ، /على منح الدكتور الموافقة .72

تبدأ من  (هـ2344/2343 ألولا)فصل دراسي واحد  لمدة  خارج المملكة علمي

يقضيها في جامعة جوهنس هوبكنس  ، هـ3/4/2343هـ وتنتهي بنهاية دوام 7/22/2344

  .بالواليات المتحدة االمريكية
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 التفرغ العلمي إلغاء
 

نايف بن عبدهللا بن دايل،األستاذ المساعد   /إلغاء التفرغ العلمي للدكتورعلى  الموافقة .72

 األول)التي منحـت له لمدة فصل دراسي واحد  بكلية طب االسنان بقسم طب اسنان االطفال

 .نظراً لتكليفه مديرا للعيادات( هـ2344/2343

 
 االتصال العلمي

 
مسلم بن محمد الصاعدي، االستاذ المشارك  بقسم طب / على طلب الدكتور الموافقة .71

-4تحدة للفترة من االطفال بكلية الطب للقيام باتصال علمي مع جامعة برستل بالمملكة الم

 .م42/6/1221-14هـ الموافق 22/8/2344

ثامر بن عادل الخضراء،األستاذ المشارك بقسم طب اسنان / على طلب الدكتور  الموافقة .74

االطفال للقيام باتصال علمي مع جامعة ميريالند في الواليات المتحدة االمريكية ، خالل 

 .  م17/7/1221-1هـ الموافق  8/9/2344-2الفترة من 

محمد بن عبدهللا السيف، االستاذ بقسم علوم صحة المجتمع / على طلب الدكتور  الموافقة .73

بكلية العلوم الطبية التطبيقية للقيام باتصال علمي مع جامعة ميرالند كوليج بارك بالواليات 

 .م14/8/1221-12هـ الموافق 5/22/2344-4المتحدة االمريكية  للفترة من 

بندر بن خشان الهذال، االستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية / على طلب الدكتور  الموافقة .75

والترجمة بكلية اللغات والترجمة للقيام باتصال علمي مع جامعة كولمبي بريتانيك بكندا  

وحتى  22/8هـ الموافق 6/22/2344هـ وحتى 11/9/2344خالل الفترة من 

 .م13/8/1221

عبدهللا بن فهد الثنيان ، االستاذ المساعد بقسم اللغة / على طلب الدكتور  الموافقة .76

الفرنسية والترجمة بكلية اللغات والترجمة للقيام باتصال علمي مع جامعة كولمبي بريتانيك 

وحتى  22/8هـ الموافق 6/22/2344هـ وحتى 11/9/2344بكندا  خالل الفترة من 

 .م13/8/1221

ار العتيبي، االستاذ المساعد بوحدة اللغات بكلية غازي بن نو/ على طلب الدكتور  الموافقة .77

اللغات والترجمة للقيام باتصال علمي مع جامعة انديانا  بالواليات المتحدة االمريكية  خالل 

  .م18/6/1221-15هـ الموافق 8/8/2344-5الفترة من 

م بكلية خالد بن عبدهللا الحسيني، بقسم علم االدوية والسمو/ على طلب الدكتور  الموافقة .78

هـ 2/8/2344الصيدلة للقيام باتصال علمي مع جامعة لستر  في بريطانيا ، خالل الفترة من 

 .م4/8/1221الى  12/6/1221هـ  الموافق من 25/9/2344وحتى 

احمد بن عبدهللا الدريويش،األستاذ المساعد بقسم تقنيات / على طلب الدكتور الموافقة  .79

-22، خالل الفترة من  ل علمي مع جامعة اثابسكا في كنداتصاالتعليم بكلية المعلمين للقيام با

م ، بدال من االتصال العلمي الذي 22/8/1221وحتى  4/7هـ الموافق من 14/9/2344



للمجلس العلمي للعام الدراسي  لحادي والعشرونمحضر االجتماع ا 

 هـ 2341/2344

 م22/6/1221هـ الموافق 12/7/2344المعقود بتاريخ 
 

 8 

سبق وتم الموافقة عليه بجلسة المجلس العلمي السادسة عشر المنعقدة بتاريخ 

 .هاهـ لظروف طارئة لدى الجامعة التي سوف يتم االتصال ب14/5/2344

خالد بن ناهس العتيبي،األستاذ المشارك بقسم التربية وعلم / على طلب الدكتور  الموافقة .82

النفس بكلية المعلمين للقيام باتصال علمي مع جامعة سيدي محمد بن عبدهللا في المغرب  ، 

  .م13/8/1221 - 22هـ  الموافق 6/22/2344هـ وحتى 14/9/2344خالل الفترة من 

عثمان بن تركي التركي،األستاذ المشارك بقسم تقنيات التعليم / الدكتور  على طلب الموافقة .82

هـ 14/9/2344-22للقيام باتصال علمي مع جامعة اثابسكا في كندا  ، خالل الفترة من 

م ، بدال من االتصال العلمي الذي سبق وتم الموافقة 22/8/1221وحتى  42/7الموافق من 

هـ لظروف 14/5/2344عشر المنعقدة بتاريخ  عليه بجلسة المجلس العلمي السادسة

  .طارئة لدى الجامعة التي سوف يتم االتصال بها

بندر بن شارع العتيبي،األستاذ المساعد بقسم الدراسات / على طلب الدكتور  الموافقة .81

االسالمية للقيام باتصال علمي مع جامعة والية كنساس في الواليات المتحدة االمريكية  ، 

  .م8/1221/ 13-12هـ الموافق 6/22/2344-2من  خالل الفترة

سعد بن حمد عمران، بقسم الفيزياء والفلك بكلية العلوم / على طلب الدكتور  الموافقة .84

للقيام باتصال علمي مع جامعة اركانسس في الواليات المتحدة االمريكية  ، خالل الفترة من 

  .م4/8/1221حتى م و7/1221/ 5هـ الموافق 25/9/2344هـ  وحتى 25/8/2344

الدويش، االستاذ بقسم الهندسة الكهربائية  إبراهيمخالد بن / على طلب الدكتور  الموافقة .83

بكلية الهندسة للقيام باتصال علمي مع جامعة فرجينيا تك  في الواليات المتحدة االمريكية  ، 

م وحتى 1221/ 21/6 هـ  الموافق من2/9/2344وحتى  7/ 11خالل الفترة من 

  .م12/7/1221

بن صالح العليان، االستاذ بقسم الرياضيات بكلية  إبراهيم/ على طلب الدكتور الموافقة .85

العلوم للقيام باتصال علمي مع جامعة دايتون في بالواليات المتحدة االمريكية للفترة من 

م، بدال من االتصال العلمي الذي تم 27/8/1221-22هـ الموافق 11/19/9/2344

 .ابقا وذلك لتعارضه مع مؤتمر علمي سبق الموافقة عليهالموافقة عليه س

سالم بن صالح الرجيعي، االستاذ المساعد بقسم علم االدوية / على طلب الدكتور الموافقة .86

والسموم  للقيام باتصال علمي مع الدكتور اخالص خان في بالواليات المتحدة االمريكية 

 .م19/7/1221-25ق المواف هـ 5/9/2344إلى هـ 15/8/2344للفترة من 

 

 

 

 موضوعات أخرى
 

د بكلية طب حالد بن عبدهللا الحزيمي االستاذ المساع/ دعم الدكتورتجديد  الموافقة على .87

بشأن تمديد فترة التعاون البحثي مع جامعات كاليفورنيا ولوس انجلوس وميتشيجان  االسنان

الدراسي الثاني بالواليات المتحدة االمريكية لمدة عام آخر اعتباراً من الفصل 

 .هـ 2341/234
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 النشر العلمي

 

الحروف المقطعة في أوائل السور في القرآن الكريم، )الموافقة على طباعة مشروع كتاب .88

 .، المطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً (تفسيراً ولغة وإعراباً ومذهباً 

فرع علوم الحاسب ) سعود الموافقة على إعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة جامعة الملك  .89

 .هـ2341/2344لمدة سنتين اعتباراً من الفصل الثاني للعام الدراسي ( والمعلومات 

لمدة ( فرع العلوم التربوية) يئة تحرير مجلة جامعة الملك سعودعلى تشكيل ه الموافقة .92

 .هـ 2344/2343للعام الدراسي  األولسنتين اعتباراً من الفصل الدراسي 

، المطلوب نشره عن طريق (معجم العلوم االجتماعية)طباعة مشروع كتاب الموافقة على .92

  .الجامعة ليكون مرجعاً علمياً 

أعمال تانكرد ملك صقلية في الحملة )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .91

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( على بيت المقدس

عن طريق ( تدريس علم النفس)مة العربية لكتــاب الموافقة على نشر مشروع الترج .94

 .الجامعة ليكون مرجعاً علمياً 

التلقيح بالنحل في النظم البيئية )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .93

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( الزراعية

الفعال في تعليم  التدريس)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .95

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( من خالل مدخل المدرسة المتكاملة -الموهوبين

 -مأساة سياسة القوى العظمى)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .96

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( األولالجزء 

 –تاريخ المملكة العربية السعودية )بية لكتــاب الموافقة على نشر مشروع الترجمة العر .97

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( الجزء الثاني

 –تاريخ المملكة العربية السعودية )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .98

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( األولالجزء 

ابتكارات  –تقنيات القياس الضوئي )مة العربية لكتــاب الموافقة على نشر مشروع الترج .99

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( للصناعة والعلوم الحياتية

عن ( التعليم والتعلم الهندسي الفعال)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .222

 .طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً 

يجب أن يعرفه كل معلمي التربية )لترجمة العربية لكتــاب الموافقة على نشر مشروع ا .222

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( الخاصة

 -مأساة سياسة القوى العظمى)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .221

 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ( الجزء الثاني

 
 

    



للمجلس العلمي للعام الدراسي  لحادي والعشرونمحضر االجتماع ا 

 هـ 2341/2344

 م22/6/1221هـ الموافق 12/7/2344المعقود بتاريخ 
 

 11 

 

 

 النشر العلمي
 

 .على تشكيل لجان فحص عشرة كتب ألعضاء هيئة التدريس الموافقة  .224

 

 الموافقة على إرسال كتابين للتحكيم مقدمة للمجلس العلمي عدم  .223

 

 

 تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي
 

لجان لفحص اإلنتاج العلمي الثنين وعشرين عضو من أعضاء هيئة على تشكيل  الموافقة .225

 .التدريس المتقدمين للترقية 

 .جنة لفحص اإلنتاج العلمي ألحد أعضاء هيئة التدريس الموافقة على تشكيل لعدم  .226


