
 هـ 3411/3414للمجلس العلمي للعام الدراسي  السابعمحضر االجتماع  

 م13/33/1031هـ الموافق 7/3/3411المعقود بتاريخ 

 

 1 الوشيقري

 

ا ا:التخصصاتاالعلميةاوالصحية –الرتقياتااأولً
 

،  صالح عبدالرحمن محمد عثمان ، األستاذ المساعد بقسم األشعة والتصوير الطبي بكلية الطب/ لموافقة على ترقية الدكتور ا .1

 .المتقدم إلى رتبة أستاذ مشارك

 .اثنين من أعضاء هيئة التدريس عدم الموافقة على ترقية .2

 

ا ا:التخصصاتااإلنسانيةا–الرتقياتااثانياً
 

بقسم اللغات األوروبية والترجمة بكلية اللغات األستاذ المشارك شاه موساروف شاه رستم ، / لموافقة على ترقية الدكتور ا .3

 .المتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ،والترجمة

 .على ترقية اثنين من أعضاء هيئة التدريسعدم الموافقة  .4

 

ا ا:األستعانةا-ثالثاً
 

عبدالرحمن بن عبدهللا العتيبي ، األستــاذ المساعد بقسم االعالم بكلية اآلداب ، / الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور  .5

 (.هـ1433/1434حتى نهاية العام الجامعي )هـ 14/11/1433أستــاذاً غير متفرغ لمدة عام اعتبــاراً من 

محمد بن عبدالرحمن الهدلق ، األستــاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب  / لموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور ا .6

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

 

ا ا:الستقالةاوالتقاعدااملبكرا-رابعاً
 

مجاهد بن عماد بخاري ، المعيد بقسم النساء والوالدة بكلية الطب ، اعتباراً من / على قبول استقالة المعيــد  الموافقة .7

  .هـ17/9/1433

أميرة بنت سالم القحطاني ، المعيدة بقسم طب األطفال بكلية الطب ، اعتباراً من / على قبول استقالة المعيدة  الموافقة .8

 . هـ24/6/1433

أحمد بن حمد الفنيخ ، المحاضر بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب على التقاعد المبكر ، / على احالة المحاضر  الموافقة .9

 . 16/9/1433 اعتباراً من

قاعد عبدالمحسن بن عبدالرحمن آل الشيخ ، األستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة على الت/ حالة الدكتور إعلى  الموافقة .11

 .هـ1434/1435المبكر ، اعتباراً من بداية الفصل الدارسي األول للعام الدراسي 

 

ا ا:النشراالعلميا-خامساً
ا

المطلوب نشره عن طريق الجامعة لتغطية  (الحشرات الناقلة لمسببات األمراض النباتية)الموافقة على طباعة مشروع كتاب  .11

علي بن محمد السحيباني، من قسم / ، تأليف الدكتور(لمسببات األمراض النباتيةوقن ـ الحشرات الناقلة  522)المقرر الدراسي 

 .وقاية النبات، بكلية علوم األغذية والزراعة

 

ا ا:تقاريرااحملكمنيااحلدااألدنىا-سادساً
ا

 ترجمةارك، ، ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية لدرجة أستاذ مش(الهندسة غير اإلقليدية)كتاب  ترجمة لموافقة على احتسابا .12

 . محمد مطاوع خشان، من قسم الرياضيات بكلية المعلمين/ الدكتور
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 2 الوشيقري

 

ا ا:ترمجةاالكتبا-سابعاً
ا

 عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ( كتيب الفحص اإلكلينيكي الجيبي)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .13

 .الباطنة بكلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعيجمال بن صالح الوكيل، من قسم / ترجمة الدكتور

عن طريق الجامعة ( موسوعة اضطرابات طيف التوحد ـ الجزء الثاني)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .14

 .دابعبدالعزيز بن عبدهللا البريثن، من قسم الدراسات االجتماعية بكلية اآل/ ليكون مرجعاً علمياً، ترجمة الدكتور

عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ( اللغة اإلنجليزية لغة العالم)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .15

 .سعد بن هادي الحشاش، من كلية اللغات والترجمة/ ترجمة الدكتور

ن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ع( التدريب على القولبة بالحقن)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .16

 . عزيز بن محمد أبو خلف، من قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة/ عثمان بن يحيى العثمان، والدكتور/ ترجمة الدكتور

زء إدارة وتقييم نوعية مياه ري المسطحات الخضراء والمنتزهات ـ الج)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .17

عبد رب الرسول بن موسى العمران، من قسم علوم التربة / عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ترجمة الدكتور( األول

 . بكلية علوم األغذية والزراعة

إدارة وتقييم نوعية مياه ري المسطحات الخضراء والمنتزهات ـ الجزء )الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .18

عبد رب الرسول بن موسى العمران، من قسم علوم التربة / عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ترجمة الدكتور( انيالث

 . بكلية علوم األغذية والزراعة

عن طريق الجامعة ( موسوعة اضطرابات طيف التوحد ـ الجزء األول)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .19

 .عبدالعزيز بن عبدهللا البريثن، من قسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب/ علمياً، ترجمة الدكتورليكون مرجعاً 

 
 

ا ا:تشكيلاجلانالفحصاالكتبا-ثامناً
ا

، ترجمة (شخصية المسلم كما يصوغها اإلسالم في الكتاب والسنة)كتاب الترجمة الفرنسية لالموافقة على تشكيل لجنة لفحص  .21

ديومة محمد، األستاذ المشارك بقسم اللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة، المطلوب احتسابه ضمن الحد  بابكر علي/ الدكتور

 .األدنى المطلوب للترقية لدرجة أستاذ

 

ا ا:اجلمعياتاالعلميةا-تاسعاً
ا

 .بكلية علوم االغذية والزراعة( بل العربيةجمعية اإل) على إنشاء  الموافقة .12
 

ا ا:رحلةاعلميةا-عاشراً
ا
 

لى القارة إجيا والجيوفيزياء في رحلة علمية األستاذ بقسم الجيولو،عبدالعزيز بن عبدهللا اللعبون / مشاركة الدكتور  الموافقة على .22

هـ 14/2/1434م الموافق 27/12/2112المتجمدة الجنوبية والتي تنظمها الجمعية الجيولوجية االمريكية خالل الفترة من 

                          دوالر أمريكي على أن يكون خط السير  17000هـ وبتكلفة مقدارها 8/3/1434م الموافق 21/1/2113وحتى 

 .)الرياض/ -شيلي -سانتيجو/الرياض) 
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 3 الوشيقري

ا:تشكيلاعلمياوصحيا-احلادياعشر
ا

 .لخمسة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لموافقة على تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي ا .23

 

ا:إعادةاتشكيلاعلمياوصحيا-الثانياعشر
ا

 .الثنين من أعضاء هيئة التدريس لموافقة على تشكيل لجنة اضافية لفحص اإلنتاج العلمي ا .24

 

ا:ااااإنسانيا-تشكيل -الثالثاعشرا
 

 .لخمسة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لموافقة على تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج ا .25

 

ا:ااااإنسانيا-تشكيلاإعادة -الرابعاعشرا
ا

 .الثنين من أعضاء هيئة التدريس لموافقة على إعادة تشكيل لجنة اضافية لفحص اإلنتاج العلمي ا .26

 

ا:ااااالنتقال -اخلامساعشرا
 

الحاسب سلطان بن داود الفرهود ، المعيد بعمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد إلى قسم علوم / لموافقة على إنتقـال األستاذ ا .27

 . بكلية علوم الحاسب والمعلومات ، مع الرفع بذلك للمجلس العلمي

 

ا:ااااموضوعاتاأخرى –السادساعشرا
 

 .خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراه من منسوبي الجامعة امقابلة أعضاء هيئة التدريس الذين تجاوز .28


