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 1 الوشيقري

 

ا ا:التخصصاتاالعلميةاوالصحية –الرتقياتاا:أولً
 

محمد بن سعيد حامد آل عيسان الغامدي، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء بكلية / لموافقة على ترقية الدكتور ا .1

 .العمارة والتخطيط

 .بقسم الجيولوجيا بكلية العلومأسامة محمد قاعود قاسم، إلى رتبة أستاذ مشارك / لموافقة على ترقية الدكتور ا .2

 .إلى رتبة أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم ،نكهت جمال صديقي/ الموافقة على ترقية الدكتور  .3

رضا محمد الطيب عوني، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم هندسة الحاسب بكلية علوم الحاسب / لموافقة على ترقية الدكتور ا .4

 .والمعلومات

ا:التخصصاتااإلنسانيةا–الرتقياتاا:ثانيا
 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن عبدالعزيز البانمي، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم اللغة اإلنجليزية / الموافقة على ترقية الدكتور  .5

 .والترجمة بكلية اللغات والترجمة

 .التربيةبكلية  التربوية السياساتإلى رتبة أستاذ بقسم  ،مساعد بن عبدهللا حمد النوح/ لموافقة على ترقية الدكتور ا .6

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم المحاسبة بكلية اإلدارة األعمال ،أحمد بن زكريا زكي عصيمي/ الموافقة على ترقية الدكتور  .7

 .اثنين من أعضاء هيئة التدريس عدم الموافقة على ترقية  .8

 

ا:موضوعاتاأخرى-الرتقياتا:اثالث
 

 .تحكيم طلبات الترقياتمقترح بشأن نظام متابعة  .9

 

ا ا:التعييناتا:رابعاً
 

 .ليلي بنت عبدالرحمن العكرش، بوظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بكلية اآلداب/ لموافقة على تعيين الدكتورة ا .11

 .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية ،سيف بن فهد القحطاني/ الموافقة على تعيين الدكتور  .11

بوظيفة أستاذ مساعد بقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب  ،حصة بنت عبدهللا السالمة/ لموافقة على تعيين الدكتورة ا .12

 .والمعلومات

 .اضيات بكلية العلومبوظيفة أستاذ مساعد بقسم الري ،عفيفة بنت علي العيد/ عدم الموافقة على تعيين الدكتورة  .13

 .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم األمراض الباطنة بكلية الطب ،محمد بن أحمد عمير/ الموافقة على تعيين الدكتور  .14

 

ا ا:الستعانةا:خامساً
ا

 .األستــاذ المشارك بقسم التاريخ بكلية اآلداب ،عبداللطيف بن ناصر الحميدان/ لموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور ا .15

 .األستــاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية اآلداب ،منيرة بنت داود العلي/ لموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتورة ا .16

 .األستــاذ بقسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب ،إبراهيم بن محمد العبيدي/ لموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور ا .17

 .األستــاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ،عدنان بن صديق نوح/ لموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور ا .18

 .كهربائية بكلية الهندسةاألستــاذ بقسم الهندسة ال ،محمد بن عبدالعزيز الطريقي/ لموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور ا .19

األستــاذ المشارك بقسم اللغة اإلنجليزية  ،جاسر بن عبدالرحمن الجاسر/ لموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور ا .21

 .والترجمة بكلية اللغات والترجمة
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ا ا:الستقالةاوالتقاعدااملبكرا:سادساً
ا

على  األستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب والمعلومات ،المديميغعبدهللا بن سعد / الموافقة على احالة الدكتور  .21

 .التقاعد المبكر

 .األستاذ بقسم طب األطفال بكلية الطب على التقاعد المبكر ،منيرة بنت عبدهللا الحسين/ لموافقة على احالة الدكتورة ا .22

ا ا:النشراالعلميا:سابعاً
ا

 . الجامعةعدم الموافقة على نشر كتاب عن طريق  .23

 

ا ا:النشراالعلميا–تقاريرااحملكمنياا:ثامناً
ا

 .عدم الموافقة على نشر كتاب مطلوب نشره عن طريق الجامعة  .24

 

ا ا:احلدااألدنىا–تقاريرااحملكمنياا:تاسعاً
ا

 /، ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية لدرجة أستاذ مشارك ترجمة الدكتور(أصوات قلة األمل)الموافقة على احتساب كتاب  .25

 .سيد سرور حسين، من قسم وحدة اللغات بكلية اللغات والترجمة

 

ا ا:النشراالعلميا-جملةااجلامعةاا:عاشراً
 

 .) رفرع السياحة واآلثا)الملك سـعود الموافقة على التقرير السنوي المقدم من لجنة المحررين لمجلة جامعة .26

فرع )المنيع، عضواً بهيئة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود ناصر بن محمد / الموافقة على تعيين سعادة األستاذ الدكتور .27

 .)الدراسات اإلسالمية

 (.فرع العلوم)الموافقة على التقرير السنوي المقدم من لجنة المحررين لمجلة جامعة الملك سـعود .28

 
 

ا:تقريراجلنةاالتعديالتاللكتبا:احلادياعشر
ا

المطلوب نشره عن طريق الجامعة واعتباره مرجعاً عملياً، تأليف ( اإلداريةنظم المعلومات )لموافقة على طباعة مشروع كتاب ا .29

 .، بكلية إدارة األعمالاإلدارية محمد بن أحمد السديري، من قسم نظم المعلومات/ الدكتور

ه المطلوب نشره عن طريق الجامعة واعتبار) الجسيمات النانونية مخاطرها وأضرارها)لموافقة على طباعة مشروع كتاب ا .31

 .عالء الدين بيومي عبدالخالق مصطفى، من قسم وقاية النبات بكلية علوم األغذية والزراعة/ مرجعاً عملياً، تأليف الدكتور

 

ا:ترمجةاالكتبا:الثانياعشر
ا

     العنوان األصل( تبسيط قياس ديناميكية الجهاز البولي)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .31

(Urodynamics Made Easy)داني منذر رباح، من قسم / ، عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ترجمة الدكتور

 .الجراحة بكلية الطب
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ا:ااااجلانالفحصاالكتباتشكيل –الثالثاعشرا
ا

الدراسي عن طريق الجامعة ليخدم المقرر (الجزء الثالث من سلسلة العربية للعالم)لموافقة على تشكيل لجنة لفحص كتاب ا .32

محمد عبدالخالق محمد فضل، من قسم اللغة والثقافة / ، تأليف الدكتور(تعبير كتابي – لغة 135)و ( قراءة مكثفة -لغة 133)

 .بمعهد اللغة العربية

عبدالرحمن بن علي العريني، / ، تأليف الدكتور(تجارب معملية في الجهد العالي)لموافقة على تشكيل لجنة لفحص كتاب ا .33

عبدالرحمن بروال، من قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، المطلوب نشرة عن طريق  /نذر حسين مالك، والدكتور/ والدكتور

 (.كهر محمل القوى الكهربائية 445)الجامعة لتغطية مقرر 

 

ا:ااااموضوعاتاأخرىا-النشراالعلمي :الرابعاعشر
 

 .الموافقة على إعادة تشكيل مجلس مركز الترجمة .34

 

ا:ااااإجازةاالتفرغاالعلمي :اعشرااخلامس
 

األستاذ المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية،إجازة تفرغ علمي  ،جبر بن محمد بن داود الجبر/ منح الدكتور .35

 .داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد

االسالمية بكلية التربية،إجازة تفرغ علمي خارج األستاذ المساعد بقسم الدراسات ، فهد بن عبدالعزيز السنيدي/ منح الدكتور .36

 .المملكة لمدة فصل دراسي واحد

إجازة تفرغ ، األستاذ المشارك بقسم علوم االستعاضة السنية بكلية طب األسنان ،محمد ضيف هللا سعد العمري/ منح الدكتور .37

 .علمي داخل و خارج المملكة لمدة عام دراسي

األستاذ المساعد بقسم االعالم بكلية اآلداب، إجازة تفرغ علمي داخل و خارج المملكة ، حمدمحمد بن سليمان اال/ منح الدكتور .38

 .لمدة عام دراسي

هند بنت سليمان الخليفة، األستاذ المشارك بقسم تقنية المعلومات بكلية علوم الحاسب والمعلومات، إجازة تفرغ / منح الدكتورة .39

 .علمي داخل و خارج المملكة لمدة عام دراسي

األستاذ بقسم طب اسنان االطفال وتقويم االسنان بكلية طب االسنان، إجازة ، ناصر بن مرزوق عشوى الجاسر/ منح الدكتور .41

 .تفرغ علمي داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد

ة تفرغ علمي داخل و خارج األستاذ بقسم اللغة االنجليزية وآدابها بكلية اآلدب، إجاز، ابراهيم صالح محمد الفالي/ منح الدكتور .41

 .المملكة لمدة عام دراسي

فهد عبدهللا علي الدليم، األستاذ بقسم علم النفس بكلية التربية، إجازة تفرغ علمي داخل و خارج المملكة لمدة فصل / منح الدكتور .42

 .دراسي واحد

ية بكلية التربية، إجازة تفرغ علمي داخل األستاذ المساعد بقسم الدراسات االسالم، عادل عبدالشكور عباس زرقي/ منح الدكتور .43

 .و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد

األستاذ المساعد بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية، إجازة تفرغ علمي داخل و ، طارق محمد عبدالكريم الثويني/ منح الدكتور .44

 .خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد

األستاذ المشارك بقسم علوم االستعاضة السنية بكلية طب االسنان، إجازة تفرغ ، سليمان العيسيخليل ابراهيم / منح الدكتور .45

 .علمي داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد

 

ا:ااااالدوراتاالتدريبيةاوورشاالعمل :السادساعشر
 

محمد عثمان منصور ابا حسين األستاذ المساعد بقسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشأن / الدكتور الموافقة على طلب .46

 .هـ10/7/1434هـ إلى 9/3/1434جنيه إسترليني للفترة من  831طلب حضور دورة تدريبية ببريطانيا وبرسوم مقدارها 
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ا:ااااموضوعاتاأخرىا–التفرغاالعلميا :السابعاعشر
ا

وتاريخ  26/2/33من القواعد التنفيذية للتفرغ العلمي الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم ( 2فقرة )بشان تأجيل تطبيق البند ثانياً  .47

 .هـ27/12/1433

 

 

ا:ااااعلمياوصحيا–تشكيلا :االثامناعشر
ا

 .لتسعة من أعضاء هيئة التدريس لموافقة على تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج ا .48

 

ا:علمياوصحيا–تشكيلاإعادةا:التاسعاعشر
 اااا

 .لثالثة من أعضاء هيئة التدريس الموافقة على تشكيل لجنة اضافية لفحص اإلنتاج العلمي  .49

ا
ا:ااإنسانيا–تشكيلا:االعشرون

ااا
 .الثنين من أعضاء هيئة التدريس الموافقة على تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي  .51

ا
 


