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 1 الهجهوج

 

ا ا:التخصصاتاالعلميةاوالصحية –الرتقياتااأولً
 

المتقدم  ، بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم األستاذ المشارك، ناصر بن محمد بن ناصر الداغري / الموافقة على ترقية الدكتور  .1

 .للترقية إلى رتبة أستاذ

 بقسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية ، األستاذ المساعدإدريس محمد العربي بجة ، / الموافقة على ترقية الدكتور  .2

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ مشارك

 بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ، األستاذ المشاركصالح بن عبدهللا بن إبراهيم الحسون ، / ور الموافقة على ترقية الدكت .3

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ

بكلية العلوم  المجتمعصحة علوم عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا العثمان ، األستاذ المشارك بقسم / الموافقة على ترقية الدكتور  .4

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ الطبية التطبيقية ،

منال بنت عبدالعزيز بن خالد الشدي، األستاذ المساعد بقسم طب الفم وعلوم التشخيص بكلية طب /  هلموافقة على ترقية الدكتورا .5

 .المتقدمه إلى رتبة أستاذ مشارك األسنان ،

 ذ المشارك بقسم طب األطفال بكلية الطب ،عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن الراشد ، األستا/ الموافقة على ترقية الدكتور  .6

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ

يوسف بن عجمي بن ملوح العتيبي ، األستاذ المشارك بقسم هندسة الحاسبات بكلية علوم الحاسب / الموافقة على ترقية الدكتور  .7

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ والمعلومات ،

المتقدم إلى رتبة  م عبدالحليم، األستاذ المشارك بقسم الفيزياء والفلك بكلية العلوم ،محمد أنور قاس/ الموافقة على ترقية الدكتور  .8

 .أستاذ

 .عضو من أعضاء هيئة التدريس على ترقية  عدم الموافقة .9

 

 

ا ا:صاتااإلنسانيةالتخصا–الرتقياتااثانياً
 

بقسم اللغات الحديثة والترجمة بكلية اللغات  األستاذ المساعدعامر الزناتي الجابري عامر ، / الموافقة على ترقية الدكتور  .11

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ مشارك والترجمة ،

لرياضية والترويحية بكلية علوم بقسم اإلدارة ا األستاذ المساعدعمر الحبيب عمر الدراوي ، / الموافقة على ترقية الدكتور  .11

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ مشارك الرياضة والنشاط البدني ،

بقسم العلوم الصحية بكلية الدراسات  األستاذ المساعدأشجان بنت محمد مصطفى يوسف حسين ، / الموافقة على ترقية الدكتوره  .12

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ مشارك التطبيقية ،

 ،سابقابقسم التربية وعلم النفس بكلية المعلمين  األستاذ المساعدعبدهللا بن صالح محمد السعدوي ، / ية الدكتور الموافقة على ترق .13

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ مشارك

ة ، المتقدمة إلى رتب بقسم التاريخ بكلية اآلداب األستاذ المساعدنوره بنت عبدهللا علي النعيم ، /  هالموافقة على ترقية الدكتور .14

 .أستاذ مشارك
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ا  :التعييناتثالثاً
 

 .هيا بنت سعد الشبيب ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلجتماعية بكلية اآلداب/  هالموافقة على تعيين الدكتور  .15

  .بالدراسات اإلجتماعية بكلية اآلداآل سبتي ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم  عبدهللاخوله بنت /  هالموافقة على تعيين الدكتور .16

 .أسماء بنت قريان الرويلي ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلجتماعية بكلية اآلداب/  هالموافقة على تعيين الدكتور .17

 .مها بنت سعدون العتيبي ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية/  هالموافقة على تعيين الدكتور .18

 .مريم بنت محمد السيف ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية/  هالموافقة على تعيين الدكتور .19

 .راشد بن محمد بن جساس ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية/ الموافقة على تعيين الدكتور  .21

 .ستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربيةريم بنت سعد القرني ، بوظيفة أ/  هالموافقة على تعيين الدكتور .21

 . التربيةخالد بن محمد الشريف ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية / تعيين الدكتور  الموافقة .22

 .ومنورة بنت حسن الشهري ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العل/  هالموافقة على تعيين الدكتور .23

  .ممساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوعبدالعزيز بن علي الغامدي ، بوظيفة أستاذ / الموافقة على تعيين الدكتور  .24

 .عصام بن صالح الطبيشي ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة/ الموافقة على تعيين الدكتور  .25

بدالعزيز بن سلمه ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية والترجمة بكلية اللغات سامي بن ع/ الموافقة على تعيين الدكتور  .26

  .والترجمة

علي بن حمد النهدي ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علوم التأهيل الصحي بكلية العلوم الطبية / الموافقة على تعيين الدكتور  .27

 .التطبيقية

عبدهللا الحيدري ، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم اإلنتاج الحيواني بكلية علوم األغذية إبراهيم بن / الموافقة على تعيين الدكتور  .28

 .والزراعة

 

ا ا:االبتعاثارابعاً
 

االستاذ المساعد بقسم فسيولوجيا الجهد البدني بكلية علوم ، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدايل / الموافقة على التحاق الدكتور  .29

الكندية لمدة عام ابتداء من  لبرتاالة ما بعد الدكتوراه إلجراء بحوث تخصصية مع جامعة الرياضة والنشاط البدني ببعثة مرح

 . م2113شهر فبراير 
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