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 1 الهجهوج

ا ا:التخصصاتاالعلميةاوالصحية –الرتقياتااأولً
 

إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم علوم األغذية والتغذية بكلية ، العبدالكريمنت عمر بن إبراهيم بدرية ب/ هلموافقة على ترقية الدكتورا .1

 .علوم األغذية والزراعة

إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم علوم االستعاضة السنية بكلية ، يوسف بن سليمان بن حسن الجباري/ الموافقة على ترقية الدكتور .2

 .طب األسنان

إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم علوم االستعاضة السنية بكلية ، دهللا بن محمد الشهريشريفة بنت عب/ هالموافقة على ترقية الدكتور .3

  .نطب األسنا

  .ةالهندسة الكهربائية بكلية الهندسإلى رتبة أستاذ مشارك بقسم ، أحمد إينادا سليمان/ الموافقة على ترقية الدكتور .4

 

ا ا:التخصصاتااإلنسانيةا–الرتقياتااثانياً
 

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم اإلعالم بكلية اآلداب، محمد بن محمد عبده بكير/ الموافقة على ترقية الدكتور .5

 .إلى رتبة أستاذ بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية ،عبدهللا بن فهد بن إبراهيم الحيد/ الموافقة على ترقية الدكتور .6

  .األعمال  إدارةقسم المحاسبة بكلية إلى رتبة أستاذ مشارك ب، يحيى بن علي بن أحمد الجبر/ الموافقة على ترقية الدكتور .7

المكتبات والمعلومات بكلية إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم علوم ، أحمد بن عبدهللا بن سعود خضير/ الموافقة على ترقية الدكتور .8

 .باآلدا

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم علم النفس بكلية التربية، محمود السيد محمود الدوهبنت أمل / هالموافقة على ترقية الدكتور .9

 .بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلدابإلى رتبة أستاذ مشارك ، ليلى بنت محمد هدايات بازيد/ الموافقة على ترقية الدكتوره .11

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب، إياد حكم فضة/ الموافقة على ترقية الدكتور .11

 

ا ا:التعييناتثالثاً
 

 .التربيةبوظيفة أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية ، عمر بن عبدالعزيز الدهيشي/ رالموافقة على تعيين الدكتو .12

 .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علوم القلب بكلية الطب، وليد بن عبدهللا الحبيب/ الموافقة على تعيين الدكتور .13

بوظيفة أستاذ مساعد بقسم طب أسنان األطفال وتقويم األسنان بكلية ، صخر بن جابر القحطاني/ الموافقة على تعيين الدكتور .14

 .طب األسنان

 م علوم الحاسب بكلية علوم الحاسببوظيفة أستاذ مساعد بقس، رياض بن عقال الشمري/ الموافقة على تعيين الدكتور .15

 .والمعلومات

 .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، عبدالعزيز بن عبدهللا الغيامه/ الموافقة على تعيين الدكتور .16

بوظيفة أستاذ مساعد بقسم العلوم األساسية بكلية األمير سلطان بن ، أسامة بن عبدالحليم سمرقندي/ الموافقة على تعيين الدكتور .17

 .عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

 .على تعيين أربعة على وظيفة أستاذ مساعد بالجامعةالموافقة م دع .18

 

ا ا:اإلنتقالرابعاً
  

المعيد بقسم اآلداب والتربية بكلية المجتمع إلى قسم اللغة العربية ، مشاري بن سعود العتيبي/ الموافقة على إنتقـال األستاذ  .19

 .بكلية اآلدابوآدابها 

  

اخامس ا:الستعانهااً
 

، األستــاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب، حمزة بن قبالن المزيني/ الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور  .21

 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ 14/3/1434أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من 

، األستــاذ بقسم اإلحصاء وبحوث العمليات بكلية العلوم، عبدالحميد بن عبدهللا الزيد/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .21

 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ 4/3/1434أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من 
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األستــاذ بقسم علوم األغذية والتغذية بكلية علوم األغذية ، ن بن عبدالعزيز المانعحس/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .22

 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ 1/7/1434أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من ، والزراعة

ستــاذ المشارك بقسم إعداد المعلمين بمعهد اللغة األ، عبدالرحمن بن إبراهيم الفوزان/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .23

 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ 1/7/1434أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من ، العربية

 

ا ا:الستقالةاوالتقاعدااملبكراسادساً
 

اعتباراً من ، األستاذ المساعد بقسم الجراحة بكلية الطب، طالل بن عبدالرحمن التويجري/ الموافقة على قبول استقالة الدكتور .24

 .هـ15/2/1434

اعتباراً من ، المعيد بقسم علم وظائف األعضاء بكلية الطب، محمد بن عبدالرحمن العبري/ الموافقة على قبول استقالة المعيد .25

 .هـ21/11/1433

اعتباراً من ، د بقسم طب األطفال بكلية الطبالمعي، عائشة بنت دخيل الشمري/المعيدة الموافقة على قبول استقالة .26

 .هـ21/3/1434

األستاذ بقسم طب أسنان األطفال وتقويم األسنان بكلية طب األسنان ، سليمان بن عمران العمران/ حالة الدكتور إلموافقة على ا .27

 .هـ1/3/1434اعتباراً من ، على التقاعد المبكر

 

اتقريراالتفرغاالعلميسابع ا:اً
 

األستاذ بقسم الهندسة المدنية أثناء إجازة التفرغ العلمي التي ، عوض بن علي القرني/ على ما تم إنجازه من قبل الدكتورالموافقة   .28

 .)هـ1427/1428الثاني )منحت له لمدة فصل دراسي واحد

أثناء إجازة التفرغ  األستاذ المشارك بقسم التسويق، وفاء بنت ناصر المبيريك/ هالموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .29

 (.هـ1432/1433)العلمي التي منحت لها لمدة عام دراسي 

 

 

ا ا:إجازةاالتفرغاالعلمياثامناً
 

إجازة تفرغ ، األستاذ بقسم العمارة وعلوم البناء بكلية العمارة والتخطيط، علي سالم عمر باهمام/منح الدكتورالموافقة على  .31

 .(هـ1434/1435الثاني ) واحد علمي داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي

إجازة تفرغ ، األستاذ المساعد بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية، حمود ابراهيم حمود بن سالمه/منح الدكتورالموافقة على  .31

 (.هـ1434/1435األول )علمي خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

إجازة تفرغ علمي داخل ، األستاذ المشارك بقسم الطب الباطني بكلية الطب، فهد محمد عبدهللا الماجد/منح الدكتورالموافقة على  .32

 (.هـ1434/1435)وخارج المملكة لمدة عام دراسي

إجازة تفرغ علمي داخل ، األستاذ المساعد بقسم التربية بكلية التربية، عثمان محمد عثمان المنيع/ منح الدكتورالموافقة على  .33

 (.هـ1434/1435األول )احد وخارج المملكة لمدة فصل دراسي و

إجازة تفرغ علمي داخل و خارج ، األستاذ المشارك بقسم التاريخ بكلية اآلداب، إلهام أحمد البابطين/ همنح الدكتورالموافقة على  .34

 (.هـ1434/1435األول )المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

د بقسم التكنولوجيا الطبية الحيوية بكلية العلوم الطبية األستاذ المساع، علي سليمان بشر العنزي/ منح الدكتورالموافقة على  .35

 (.هـ1434/1435)إجازة تفرغ علمي داخل و خارج المملكة لمدة عام دراسي واحد ، التطبيقية

إجازة تفرغ علمي خارج ، األستاذ المشارك بقسم التاريخ بكلية األدآب، منيرة عبدالرحمن الراشد/همنح الدكتورالموافقة على  .36

 (.هـ1434/1435األول )ة لمدة فصل دراسي واحد المملك

إجازة تفرغ ، األستاذ بقسم العمارة وعلوم البناء بكلية العمارة والتخطيط، عبدالعزيز بن سعد المقرن/ منح الدكتورالموافقة على  .37

 (.هـ1433/1434بدءا ًمن الفصل الدراسي الثاني )علمي داخل و خارج المملكة لمدة عام دراسي
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ا ا:النشراالعلميتاسعاً
 

 .المطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ، للتحكيم رسال كتاب على إ الموافقة عدم .38

 

ا ا:النشراالعلميا-جملةااجلامعةعاشراً
 

ألول لمدة سنتين اعتباراً من الفصل ا( فرع اللغات والترجمة ) الموافقة على إعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة جامعة الملك سعود  .39

 .هـ1433/1434للعام الدراسي 

اعتباراً من الفصل ، وذلك لمدة سنتين( العلومفرع )الموافقة على إعادة تشكيل هيئة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود  .41

 .ـه1433/1434األول للعام الجامعي  الدراسي

عن أنشطة اللجنة ، (فرع العلوم الهندسـية ) الموافقة على التقرير السنوي المقدم من لجنة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود  .41

 .هـ1432/1433عن العام 

األول لمدة سنتين اعتباراً من الفصل ( فرع السياحة واآلثار ) ير مجلة جامعة الملك سعود الموافقة على إعادة تشكيل هيئة تحر .42

 .هـ1433/1434للعام الدراسي 

 

ا:احلادياعشراتشكيلاجلانالفحصاالكتاب
 

 .المطلوب نشرة عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً  موافقة على تشكيل لجنة لفحص كتابال .43

 

 

ا:االعلميةاوالصحيةالتخصصاتاا–تشكيلااللجانااعشراالثاني
 

 .الثنين من أعضاء هيئة التدريسالموافقة على تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي  .44

 

ا:االعلميةاوالصحيةالتخصصاتاا–تشكيلااللجانااإعادةعشرااالثالث
 

 .لثالثة من أعضاء هيئة التدريسالموافقة على تشكيل لجنة اضافية لفحص اإلنتاج العلمي  .45

 

ا:ااإلنسانيةالتخصصاتاا–عشراإعادةاتشكيلااللجانااالرابع
 

 .ألربعة من أعضاء هيئة التدريسالموافقة على تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي  .46

 

 

 


