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 1 الهجهوج

ا ا:الرتقياتاا–اأولً
 

 ، بقسم النبات واألحياء الدقيقة بكلية العلوم المشارك األستاذفهد بن حمد بن عبدالعزيز القريني ، / لموافقة على ترقية الدكتور ا .1

 .رتبة أستاذإلى المتقدم للترقية 

 بقسم التربية وعلم النفس بكلية المعلمين،األستاذ المساعد  دالعزيز بن سالم بن محمد النوح ،عب/ الموافقة على ترقية الدكتور  .2

  .المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك

 بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين، األستاذ المساعدمحمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا المسند ، / الموافقة على ترقية الدكتور  .3

 .المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك

ناهج وطرق التدريس بكلية بقسم الم المساعدستاذ األهند بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الفدا ، / الموافقة على ترقية الدكتورة  .4

 .المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ،التربية

لعام بكلية الحقوق والعلوم بقسم القانون استاذ مساعد األإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي ، / الموافقة على ترقية الدكتور  .5

 .المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك السياسية ،

المتقدم للترقية إلى رتبة  بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة، ستاذ مساعداألنصر يحيى خليل ، / الموافقة على ترقية الدكتور  .6

 .أستاذ مشارك

بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية  األستاذ المشاركبن دخيل العقيلي ،  عبدالمحسن بن سالم/ الموافقة على ترقية الدكتور  .7

 .المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ التربية ،

المتقدم للترقية  بقسم الفيزياء والفلك بكلية العلوم ،األستاذ المساعد سعد بن حمد بن سعد العمران ، / الموافقة على ترقية الدكتور  .8

 .إلى رتبة أستاذ مشارك

المتقدم للترقية  بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، األستاذ المساعد عبدالعزيز بن عبدهللا العثمان ، /الموافقة على ترقية الدكتور  .9

 .إلى رتبة أستاذ مشارك 

المتقدم  سة،بقسم الهندسة المدنية بكلية الهند األستاذ المشاركأحمد بن بخيت بن محمد شريم ، / الموافقة على ترقية الدكتور  .11

 .للترقية إلى رتبة أستاذ 

االتعيينات ا:ثانياً
والترجمة بكلية اللغات  محمد بن عبدالعزيز دولت ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسية/ الموافقة على تعيين الدكتور  .11

 .والترجمة

بقسم هندسة الحاسب بكلية علوم الحاسب ماجد بن عبدهللا الرسيني ، بوظيفة أستاذ مساعد / الموافقة على تعيين الدكتور  .12

 .والمعلومات

عادل بن إبراهيم العسكر ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة / الموافقة على تعيين الدكتور  .13

 .التحضيرية

 .على وظيفة أستاذ مساعديعقبة تدريب اكلينيكي ( .Pharm.D)طلب الموافقة على تعيين الحاصلين على درجة دكتوراه صيدلة  .14

االدوراتاالتدريبيةاوورشاالعملا ا:ثالثاً
 .دورة تدريبية باسترالياهيئة التدريس أحد أعضاء على حضور  عدم الموافقة .15

 .دورة تدريبية باسترالياهيئة التدريس أحد أعضاء على حضور  عدم الموافقة .16

ا ا:تشكيلاجلانالفحصااإلنتاجاالعلمياارابعاً
 

 عشر من أعضاء هيئة التدريس  حداللفحص اإلنتاج العلمي  لجانتشكيل  الموافقة على .17

 

ا ا:إعادةاجلانالتشكيلافحصااإلنتاجاالعلميااخامساً
 

 .لخمسة من أعضاء هيئة التدريس لفحص اإلنتاج العلمي  إضافية انعلى تشكيل لج الموافقة .18

 

 

 

 


