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 1 الهجهوج

 :الرتقيات 
 

المشارك بقسم األشعة والتصوير الطبي بكلية  األستاذنزار بن عبدالعزيز بن عبدالحق النقشبندي ، /  الدكتور الموافقة على ترقية .1

 .رتبة أستاذإلى الطب، المتقدم للترقية 

المشارك بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية، المتقدم  األستاذعبدهللا بن إبراهيم بن عبدهللا الناصر، /  الدكتور الموافقة على ترقية .2

 .رتبة أستاذإلى للترقية 

المساعد بقسم التسويق بكلية إدارة األعمال، المتقدم  األستاذصالح بن سعد بن صالح القحطاني ، /  الدكتور الموافقة على ترقية .3

 .رتبة أستاذ مشاركإلى للترقية 

المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب والمعلومات،  األستاذأحمد زايد محمد إمام ، /  الدكتور الموافقة على ترقية .4

 .رتبة أستاذ مشاركإلى المتقدم للترقية 

المساعد بقسم الطب الباطني بكلية الطب، المتقدم للترقية  األستاذخالد بن علي بن محمد الربيعان ، /  الدكتور الموافقة على ترقية .5

 .أستاذ مشاركرتبة إلى 

المساعد بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية ، المتقدمة للترقية  األستاذرانيا محمد عزيز نظمي ، /  الدكتورة الموافقة على ترقية .6

 .رتبة أستاذ مشاركإلى 

المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة،  األستاذممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، /  الدكتور الموافقة على ترقية .7

 .رتبة أستاذ مشاركإلى المتقدم للترقية 

بحد أقصى وحدة  (Structure Reports) احتساب األبحاث المقدمة للترقية على شكل تقارير التركيب الكيمياءعلى الموافقة  .8

 .المطلوب للترقيةرتبة أستاذ مشارك أو أستاذ ضمن الحد األدنى إلى واحدة للترقية 

 

 

 :التعيينات
 .عبدهللا بن عبدالعزيز الحسين ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم اإلعالم/ على تعيين الدكتور عدم الموافقة .9

 . مد ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم اإلقتصاداالح حامدعبدالرحمن بن / على تعيين الدكتور عدم الموافقة .11

 .بن عمر الحسين ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم نظم المعلومات اإلدارية ثامر/ على تعيين الدكتور عدم الموافقة .11

 . عبدهللا بن عبدالرحمن الشويعر ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم المالية بكلية إدارة األعمال/ الموافقة على تعيين الدكتور  .12

 . د بقسم القانون العامعبدالعزيز بن مسهوج الشمري ، بوظيفة أستاذ مساع/ على تعيين الدكتور عدم الموافقة .13

 . وليد بن عبدالرحمن الغيث ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم نظم المعلومات/ على تعيين الدكتور عدم الموافقة .14

 . خالد بن عبدهللا الغانم ، بوظيفة أستاذ مشارك بقسم علم الحيوان/ الموافقة على تعيين الدكتور .15

 . لعزيز الحمد ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم البصرياتطارق بن عبدا/ على تعيين الدكتور عدم الموافقة .16

 

 

 :االستعانه
المشارك بقسم الدارسات االجتماعية ،  األستاذمحمد بن كميخ العتيبي ، / الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور  .17

 .هـ14/11/1433أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من 
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 :كراالستقاله والتعاقد املب
 .فوزان بن سامي الكريع ، المعيد بقسم طب األطفال/ الموافقة على قبول استقالة المعيد .18

هدى بنت عبدالرحمن الحليسي ، المحاضرة بقسم اللغة اإلنجليزية والترجمة على / الموافقة على تأجيل إحالة المحاضرة  .19

 .رالتقاعد المبك

 

 :إجازة التفرغ العلمي
/ جازة التفرغ العلمي الممنوحة للدكتور إإلى ( الرياض/الدار البيضاء / الرياض) ضافة خط السير التالي الموافقة على إ .21

 (األول) المشارك بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية لمدة فصل دراسي واحد  األستاذعبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين ، 

 .هـ143/1434
 

 :موضوعات أخرى
 .المجلس العلمي واللجان الدائمة بالمجلسمهام أمانة  .21

طلب النظر في الموافقة على إعادة تشكيل مذكرة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس المجلس العلمي بشأن  .22

 .اللجان الدائمة بالمجلس العلمي
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 القسم الثاني
 : الرتقيات

 

 .بالجامعةأحد أعضاء هيئة التدريس عدم الموافقة على ترقية  .23

 

 : النشر العلمي
 

 .، كون العمل منشور حديثاً، ومتاح في المكتبة العربية ريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً عن ط عدم الموافقة على نشر كتاب .42

نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، وذلك لعدم انطباق معايير التحكيم األولي المطلوب ، عدم ارسال كتاب للتحكيم .25

 .المبررات الواردة من المحكم األوليإلى عليه، إضافة 

 ،عبدالحكيم توفيق عيسى/ الدكتور تأليف، (البرمجة باستخدام فيجول بيسك دوت نت)الموافقة على تشكيل لجنة لفحص كتاب  .26

 .، المطلوب نشرة عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً آللي بكلية المجتمع بالدوادميمن قسم الحاسب ا

عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً ( التدريسإلى إلقاء المحاضرة من التقديم )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .42

 .رجمةهند مطلق العتيبي من كلية اللغات والت/ ةترجمة الدكتورعلمياً، 

بقسم  األستاذ، محمد بن تركي بن سليمان التركي/ الدكتور تحقيق، (األربعين اإللهية)الموافقة على تشكيل لجنة لفحص كتاب  .42

 .المطلوب نشرة عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً و، الثقافة اإلسالمية بكلية التربية

 

 

 

 :تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي 
 

  .إلربعة من أعضاء هيئة التدريس  لفحص اإلنتاج العلمي لجانالموافقة على تشكيل  .29

 

 

 :إعادة جلان لتشكيل فحص اإلنتاج العلمي 
 

  .ألحد عشر من أعضاء هيئة التدريس لفحص اإلنتاج العلمي  إضافية لجانالموافقة على تشكيل  .31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


