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 القرارات يف فرتة الصيف
 

اطلع المجلس على محضر القرارات التي اتخذها رئيس المجلس العلمي نيابة عن المجلس  .3

                           .هـ 3312/3311بموجب تفويض الصالحيات خالل العطلة الصيفية للعام الدراسي 

 

 الرتقيات
 

إلى رتبة أستاذ  ،عبدالناصر بن عبدالرحمن بن محمد الزهراني/ على ترقية الدكتور  الموافقة .2

 .بقسم إدارة موارد التراث بكلية السياحة واآلثار

إلى رتبة أستاذ مشارك  ،أحمد بن زيد بن عبدالعزيز آل مسعد/ على ترقية الدكتور  الموافقة .1

 .بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية

إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم التربية  ،يسري أحمد سيد عيسى/ على ترقية الدكتور  ةالموافق .3

 .الخاصة بكلية التربية

إلى رتبة أستاذ مشارك بكرسي  ،خالد خضر سالم أبو عمرو/ على ترقية الدكتور  الموافقة .1

 .أبحاث الماء األزرق بكلية الطب

إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم  ،احجمال محمد محروس رم/ على ترقية الدكتور  الموافقة .6

 ..الصيدالنيات بكلية الصيدلة

بسمة محمد الناجي عروس، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم اللغة / على ترقية الدكتور  الموافقة .7

 العربية وآدابها بكلية اآلداب

محمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن المال، إلى رتبة أستاذ بقسم / على ترقية الدكتور  الموافقة .8

 .الثقافة اإلسالمية بكلية التربية

عبدهللا بن دجين بن علي السهلي، إلى رتبة أستاذ بقسم الثقافة / على ترقية الدكتور  الموافقة .9

 .اإلسالمية بكلية التربية

بن عبدالرحمن بن محمد األنصاري، إلى رتبة أستاذ  هاني/ على ترقية الدكتور  الموافقة .31

 .مشارك بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة

نايف بن عبدهللا الحربي، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم النبات / على ترقية الدكتور  الموافقة .33

 .واألحياء الدقيقة بكلية العلوم

سي، إلى رتبة أستاذ بقسم الكيمياء عادل شعبان عزب مر/ على ترقية الدكتور  الموافقة .32

 .الصيدلية بكلية الصيدلة

سيناء بنت عبدالمحسن العقيل، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم / على ترقية الدكتورة  الموافقة .31

 .الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلة

بقسم  سليمان بن سليم بن بركي الجهني، إلى رتبة أستاذ مشارك/ على ترقية الدكتور  الموافقة .33

 .علوم االستعاضة السنية بكلية طب األسنان

نجاتي أيدن، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم االقتصاد بكلية إدارة / على ترقية الدكتور  الموافقة .31

 .األعمال
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نازك بنت محمد المعتصم زكري، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم / على ترقية الدكتورة  الموافقة .36

 .إدارة وتعليم التمريض بكلية التمريض

محمد بن عبدهللا بن عبدالكريم الزامل، إلى رتبة أستاذ مشارك / على ترقية الدكتور  الموافقة .37

 .بقسم التربية بكلية التربية

مسلم بن محمد بن سالمة الصاعدي، إلى رتبة أستاذ بقسم طب / على ترقية الدكتور  الموافقة .38

 .األطفال بكلية الطب

غادة بنت عبدالعزيز بن عثمان بن سيف، إلى رتبة أستاذ / على ترقية الدكتورة  الموافقة .39

 .مشارك بقسم األمراض الجلدية بكلية الطب

ذ مشارك بقسم طب العائلة آمنة ريحانة صديقي، إلى رتبة أستا/ على ترقية الدكتورة  الموافقة .21

 .والمجتمع بكلية الطب

عبدالناصر صالح شبل إبراهيم، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم / على ترقية الدكتور  الموافقة .23

 .النبات واألحياء الدقيقة بكلية العلوم

رضا عبدهللا علي عمار، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الكيمياء / على ترقية الدكتورة  الموافقة .22

 .ية العلومبكل

محمد عباس إبراهيم حموده، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم / على ترقية الدكتور  الموافقة .21

 .الصيدالنيات بكلية الصيدلة

هشام محمد قرشي، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم علم األدوية / على ترقية الدكتور  الموافقة .23

 .بكلية الصيدلة

محمد بن عبدهللا المعيوف، إلى رتبة أستاذ مشارك  عبداإلله بن/ على ترقية الدكتور  الموافقة .21

 .بقسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط

سلمان بن علي بن وهف القحطاني، إلى رتبة أستاذ مشارك / على ترقية الدكتور  الموافقة .26

 .بقسم هندسة الحاسب بكلية علوم الحاسب والمعلومات

محمد علي ولدلولي، إلى رتبة أستاذ بقسم الهندسة الصناعية / على ترقية الدكتور  الموافقة .27

 .بكلية الهندسة

عالء عبدالمؤنس عبدالعزيز محمد، إلى رتبة أستاذ بقسم / على ترقية الدكتور  الموافقة .28

 .الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة

لوذناني، إلى رتبة أستاذ مشارك هند بنت عواض بن دبيل ا/ على ترقية الدكتورة  الموافقة .29

 .بقسم النبات واألحياء الدقيقة بكلية العلوم

أحمد بن معيض بن أحمد الشمراني، إلى رتبة أستاذ مشارك / على ترقية الدكتور  الموافقة .11

 .بقسم اإلحصاء وبحوث العمليات بكلية العلوم

ي، إلى رتبة أستاذ مشارك عبدهللا بن غازي بن مسعود العتيب/ على ترقية الدكتور الموافقة  .13

 .بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب
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بلقاسم محمد العربي بلقاسم بن يوسف، إلى رتبة أستاذ مشارك / الموافقة على ترقية الدكتور  .12

 .بقسم هندسة الحاسب بكلية علوم الحاسب والمعلومات

اللعبون، إلى رتبة أستاذ، عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز / على ترقية الدكتور  الموافقة .11

 .بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم

 التعيينات

بن صبحي الحارثي، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة  ىيحي/ الموافقة على تعيين الدكتور  .13

 .مجلس الكليةالكهربائية بكلية الهندسة، لعدم قناعة المجلس العلمي بمبررات 

بن ظافر الدوسري، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم  راشد/ عدم الموافقة على تعيين الدكتور .11

السياسات التربوية بكلية التربية، لعدم موافقة الجامعة على دراسته للدكتوراه في الجامعة 

 .  ة المنورة وعدم وجود قرار ابتعاثاإلسالمية بالمدين

 

 تقارير التفرغ العلمي

 

األستاذ ، م بن سعود آل سعودسيف اإلسال/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور    .16

المساعد بقسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب اثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له 

 (.هـ3313/3312)لمدة عام دراسي واحد 

األستاذ بقسم طب ، ناصر بن مرزوق الجاسر/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور   .17

ان بكلية الطب أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة عام أسنان األطفال وتقويم األسن

 (.هـ3321/3326)دراسي واحد 

األستاذ ، عبدالمجيد بن عبدالرحمن الدرويش/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور   .18

لمدة المشارك بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له 

 (.هـ3312/3311األول )فصل دراسي واحد 

األستاذ بقسم ، عبدالعزيز بن عبدهللا السنبل/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور   .19

السياسات التربوية بكلية التربية أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة فصل دراسي 

 (.هـ3313/3312األول )واحد 

األستاذ بقسم وقاية ، علي بن محمد السحيباني/ م إنجازه من قبل الدكتور الموافقة على ما ت .31

النبات بكلية علوم اإلغذية والزراعة أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة عام دراسي 

 (.هـ3329/3311)واحد 

المساعد بقسم األستاذ ، حسن بن محمد الشمراني/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور   .33

اللغة والثقافة بمعهد اللغة العربية أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة عام دراسي 

 (.هـ3329/3311)واحد 

األستاذ المشارك بقسم ، عبدهللا بن محمد المطوع/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور   .32

ي التي منحت له لمدة عام دراسي واحد التاريخ بكلية اآلداب اثناء إجازة التفرغ العلم

 (..هـ3311/3313)

 



 هـ 3311/3313محضر االجتماع األول للمجلس العلمي للعام الدراسي  

 م2/9/2132هـ الموافق 31/31/3311المعقود بتاريخ 

 

 4 

األستاذ بقسم التربية ، محمد بن حسين الضويحي/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .31

الفنية بكلية التربية اثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة عام دراسي واحد 

 (.هـ3313/3312)

إلجازة ، ن ألف لايروثمانية وأربع( 38111)رحة وقدرها يزانية المقتالموافقة على إضافة الم  .33

هدى محمد سالم الكواري األستاذ المساعد بقسم طب / التفرغ العلمي الممنوحه للدكتورة 

 (.هـ3311/3313) أسنان األطفال وتقويم األسنان بكلية طب األسنان لمدة عام دراسي

إلجازة ، أربعة عشر ألف لاير(33111)حة وقدرها الموافقة على إضافة الميزانية المقتر   .31

نوف بنت صالح الحمادي األستاذ المساعد بقسم طب / التفرغ العلمي الممنوحة للدكتورة 

 (.هـ3312/3311)أسنان األطفال وتقويم األسنان بكلية طب األسنان لمدة عام دراسي

إلجازة ، وأربعون ألف لايرستة ( 36111)الموافقة على إضافة الميزانية المقترحة وقدرها   .36

أسماء بنت محمد الجبير األستاذ المشارك بقسم طب أسنان / التفرغ العلمي الممنوحة للدكتورة 

 (.هـ3311/3313)األطفال وتقويم األسنان بكلية طب األسنان لمدة عام دراسي

ستاذ يوسف بن احمد العوهلي، األ/ الموافقة على إلغاء إجازة  التفرغ العلمي  للدكتور   .37

المشارك بقسم علوم الحاسب  بكلية علوم الحاسب والمعلومات، والممنوحة لسعادته لمدة عام  

 (.هـ11/3313)دراسي 

 
 أخرى

 
 (.القواعد التنفيذية للتفرغ العلمي بجامعة الملك سعود)مقترح  .38

  

 :النشر العلمي

 

المطلوب للترقية لدرجة ، ضمن الحد األدنى (المضادات الحيوية)الموافقة على احتساب كتاب  .39

 .نوال بنت مسيب المسيب، من قسم العقاقير بكلية الصيدلة/ أستاذ مشارك، تأليف الدكتورة

، ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية لدرجة (البصمة الوراثية)الموافقة على احتساب كتاب  .11

 .الطب عبدالعزيز بن محمد الراشد من قسم طب األطفال بكلية/ استاذ، تأليف الدكتور

عن طريق الجامعة ليكون ( صحة األطفال)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .13

 . عبدالعزيز بن محمد الراشد من قسم طب األطفال بكلية الطب/ مرجعاً علمياً، ترجمة الدكتور
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 جملة اجلامعة
 

                 على التقرير السنوي المقدم من لجنة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود  الموافقة  .12

 .هـ3312/3311، عن أنشطة اللجنة خالل العام الدراسي (العمارة والتخطيط  فرع) 

فرع ) الموافقة على التقرير السنوي المقدم من لجنة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود  .11

، عن أنشطة اللجنة خالل العام الدراسي (الدراسات اإلسالمية العلوم التربوية و

 .هـ3312/3311

فرع ) الموافقة على التقرير السنوي المقدم من لجنة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود  .13

 هـ 3312/3311، عن أنشطة اللجنة خالل العام الدراسي (الحقوق والعلوم السياسية 

طاهر عبدالحميد الدرع، االستاذ المشارك بقسم التخطيط / الموافقة على ضم سعادة الدكتور  .11

إبتداء ( فرع العمارة والتخطيط)العمراني لعضوية هيئة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود 

محمد عبدالعزيز / هـ، بديالً لسعادة الدكتور3311/3313من الفصل األول من العام الجامعي 

 (.استقالته من العمل بالكلية مالذي قد)مجلة  عبدالحميد العضو السابق بهيئة تحرير ال
 

 .هـ3311/3313اجتماعات المجلس العلمي للعام الدراسي جدول  .16
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