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 1 الهجهوج

ا ا:التخصصاتاالعلميةاوالصحية –الرتقياتااأولً
 

ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر السحيباني ، األستاذ المشارك بقسم اإلنتاج النباتي بكلية علوم / لدكتور الموافقة على ترقية ا .1

 .األغذية والزراعة، المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ

إبراهيم دسوقي، األستاذ المساعد بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب، المتقدم محمد فرحات / لدكتور الموافقة على ترقية ا .2

 .للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك

هشام بن سعد بن سعدان الجضعي، األستاذ المساعد بقسم الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلة، / الموافقة على ترقية الدكتور .3

 .كأستاذ مشار رتبةالمتقدم للترقية إلى 

هاني بن صالح بن عبدالعزيز المزيني ، األستاذ المشارك بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب، /  الموافقة على ترقية الدكتور .4

 .المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ

ترقية إلى رتبة سليم علي محمد عبيدات، األستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم، المتقدم لل/  الموافقة على ترقية الدكتور .5

 .أستاذ مشارك

 

ا ا:التخصصاتااإلنسانيةا–الرتقياتااثانياً
 

بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بكلية  األستاذ المساعدسلوى بنت سليمان بن عبداللطيف نقلي، / الموافقة على ترقية الدكتورة  .6

 .، المتقدمه للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك اآلداب

فهد بن حمد أحمد المغلوث  ، األستاذ مشارك  بقسم الدراسات اإلجتماعية  بكلية اآلداب، المتقدم /  الدكتورالموافقة على ترقية  .7

 .للترقية إلى رتبة أستاذ

مختار بن عبدالخالق عطيه ، األستاذ المساعد بقسم المناهج  وطرق التدريس  بكلية المعلمين، / الموافقة على ترقية الدكتور .8

 .ى رتبة أستاذ مشاركالمتقدم للترقية إل

محمد بن عائل علي الذيبي، األستاذ المساعد بقسم اآلثار  بكلية السياحة واآلثار، المتقدم للترقية إلى / الموافقة على ترقية الدكتور .9

 .رتبة أستاذ مشارك

أحمد فتحي أبو كريم  ، األستاذ المساعد  بقسم اإلدارة التربوية  بكلية التربية، المتقدم للترقية إلى /  الموافقة على ترقية الدكتور .11

 .رتبة أستاذ مشارك 

 

ا ا:االتعييناتثالثاً
 

 .بمساعد بقسم اإلعالم بكلية اآلدا زياد بن محمد الحديثي ، بوظيفة أستاذ/ الموافقة على تعيين الدكتور  .11

 .أحمد بن كساب الشايع ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية/ الدكتور  الموافقة على تعيين .12

عمر بن محمد التويجري ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم التكنولوجيا الطبية الحيوية بكلية العلوم / الموافقة على تعيين الدكتور  .13

 .الطبية التطبيقية

 .ن ظافر القرني ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطبعبدالرحمن ب/ الموافقة على تعيين الدكتور  .14

 .فهد الخريجي ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم تأفراح بن/ الموافقة على تعيين الدكتورة  .15

بكلية  األطفال وتقويم األسنان خالد بن عبدالرحمن المعمر ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم طب أسنان/ الموافقة على تعيين الدكتور .16

 .طب األسنان

بكلية علوم  هبة بنت عبداللطيف كردي ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسب/ الموافقة على نقل خدمات وتعيين الدكتورة  .17

 .الحاسب والمعلومات

 .اإلكلينيكية بكلية الصيدلةأزهر بن مصطفي عرفه ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الصيدلة / الموافقة على تعيين الدكتور  .18

 

ا ا:االستعانهارابعاً
 

 .محمد بن صالح الطاسان، األستــاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية إدارة األعمال/ الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور .19

 .بقسم علم النفس بكلية التربية فهد بن عبدهللا الربيعة ، األستــاذ المشارك/ الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور  .21

 .محمد بن سليمان المشيقح، األستــاذ بقسم وسائل وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية/ تجديد االستعانة بخدمات الدكتور الموافقةعلى .21
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بكلية العمارة  لبناءمحمد بن عبدالرحمن العمر، األستــاذ المساعد بقسم العمارة وعلوم ا/ على االستعانة بخدمات الدكتور الموافقة .22

 .والتخطيط

 .علوم األغذية والزراعةبكليةسعود الجاسر ، األستــاذ بقسم علوم األغذيةبن محمد / الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .23

حية والفندقية عبدالمحسن بن عبدهللا الحجي، األستــاذ المساعد بقسم اإلدارة السيا/ الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور .24

 .بكلية السياحة واآلثار

 .أحمد بن عبدالرحيم الصديقي ، األستــاذ بقسم علوم القلب بكلية الطب/ الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور  .25

الطبي تاج الدين بن عمر مليباري،األستــاذ المشارك بقسم األشعة والتصوير / على تجديداالستعانة بخدمات الدكتورالموافقة .26

 .بكلية الطب

 .عبدالكريم بن محمد المؤمن ، األستــاذ بقسم الطب الباطني بكلية الطب/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .27

 

ا ا:الستقالهاوالتقاعدااملبكراخامساً
 

 .بكلية الطب رأفت بن فؤاد طاهر، األستاذ المساعد بقسم العناية المركزة/ ستقالة الدكتوراالموافقة على قبول  .28

 .على التقاعد المبكربكلية التربية إبراهيم بنعثمان الفارس، األستاذ المساعد بقسم الثقافة اإلسالمية / حالة الدكتورإالموافقة على  .29

على التقاعد بكلية الطب أحمد بن عبدالعزيز الطويل،األستاذ المساعد بقسم طب العائلة والمجتمع / حالة الدكتورإالموافقة على  .31

 .لمبكرا

 

ا
ً
ا:النشراالعلميااسادس

 

 .علميا   ا  المطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجع( تعلم ماتالب بنفسك)مشروع كتاب  طباعة علىالموافقة  .31

 

اتقاريراحمكمنياالنشراالعلمي ا:سابعاً
ا

 .للتحكيم  كتابعلى إرسال  عدم الموافقة .32

 

اتقاريرااحمل ا:منياللحدااألدنىاكثامناً
ا

سيد سرور / ، ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية لدرجة أستاذ مشاركترجمة الدكتور(إقرأ وتعلم)احتساب كتاب  الموافقة على .33

 .حسين، من قسم وحدة اللغات بكلية اللغات والترجمة

 

اجملةااجلامعةا ا:تاسعاً
 

صرف مكافأة مقطوعة  ، بشأن(فرع علوم الحاسب والمعلومات)خطاب رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة الملك سعود  مناقشة .34

 .للهيئة تقديرا  للجهود المبذولة

لمدة سنتين اعتبارا  من الفصل ( فرع العلوم الزراعية)الموافقة على إعادة تشكيل هيئة المحررين لمجلـة جامعة الملك سعود  .35

 . هـ1433/1434للعام الدراسي  األول

 

اتشكيلاجلانالفحصاالكتبا ا:عاشراً
ا

 .مطلوب نشرة عن طريق الجامعة ليكون مرجعا  علميا   لفحص كتابموافقة على تشكيل لجنة ال .36

 . ةالدراسي اتالمقررأحد لتغطية مطلوب نشرة عن طريق الجامعة لجنة لفحص كتاب  تشكيلإعادة الموافقة على  .37



 هـ 3411/3414للمجلس العلمي للعام الدراسي  الرابعمحضر االجتماع  

 م34/31/8138هـ الموافق 82/33/3411المعقود بتاريخ 

 

 3 الهجهوج

ا:ريراالتفرغاالعلمياااحلادياعشراتق
ا

بكلية المعلمين األستاذ في قسم التربية وعلم النفس ، محمد بن عبدالرحمن الدخيل/ ما تم إنجازه من قبل الدكتورالموافقة على  .38

 (.هـ1432/1433الثاني )أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة فصل دراسي واحد 

ذ المشارك في قسم الثقافة االسالمية بكلية التربية أثناء األستا، عبدهللا بن فهد الحيد/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .39

 (.هـ1432/1433الثاني )إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة فصل دراسي واحد 

األستاذ المساعد في قسم الثقافة االسالمية بكلية التربية ، سليمان بن صالح الخليوي/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .41

 (.هـ1432/1433 األول)ء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة فصل دراسي واحد أثنا

األستاذ في قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم أثناء إجازة ، ماجد بن صالح العقيل/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور   .41

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

األستاذ المساعد في قسم الفيزياء والفلك بكلية العلوم ، حامد بن عبدالرزاق السويدان/ لموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور ا .42

 (.هـ1431/1432 األول)أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة فصل دراسي واحد  

األستاذ المساعد في قسم العلوم بكلية المعلمين أثناء ، دالعزيز الزاملمحمد بن عب/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .43

 (.هـ1432/1433الثاني )إجازة التفرغ العلمي التي منحت له لمدة فصل دراسي واحد 

 

 الثانياعشراقصر/متديداتفرغاعلميا:
ا

عبدالرحمن بن معاضة الشهري ، األستاذ المشارك بقسم الثقافة االسالمية / الموافقة على تمديد اجازة التفرغ العلمي للدكتور .44

( هـ 1433/1434) للتكون لمدة عامل كام( هـ 1433/1434 األول) بكلية التربية التي منحت له لمدة فصل دراسي واحد

 .مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة . طول المشروع الذي تقدم بهوذلك ل. هـ 1/8/1434تنتهي بنهاية دوام 

 

ا:الثالثاعشراتشكيلاجلاناالتخصصاتاالعلميةاوالصحيةا
ا

 .لخمسة من أعضاء هيئة التدريسلفحص اإلنتاج العلمي  انالموافقة على تشكيل لج .45

 

ا:التخصصاتاالعلميةاوالصحيةاتشكيلاجلاناالرابعاعشراإعادة
ا

 .لثالثة من أعضاء هيئة التدريس  إضافية انتشكيل لج إعادة الموافقة على .46

 

ا:اخلامساعشراتشكيلاجلاناالتخصصاتاالنسانيها
ا

 .لسته من أعضاء هيئة التدريس لفحص اإلنتاج العلمي  انتشكيل لجعلى  الموافقة .47

 

ا:دةاتشكيلاجلاناالتخصصاتاالنسانيةاإعاعشرااالسادس
ا

 .ربعة من أعضاء هيئة التدريس أللفحص اإلنتاج  إضافية على إعادة تشكيل لجانالموافقة  .48

ا


