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 1 الهجهوج

اوأ ا:التخصصاتاالعلميةاوالصحية –الرتقياتاالً
 

إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم أمراض وجراحة العظام  ،صديقيعبدالمنعم بن محمد بن محمود / الموافقة على ترقية الدكتور  .1

 .بكلية الطب

 .هاني محمد حسنين محمد، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة/ الموافقة على ترقية الدكتور  .2

 .لية العلوم الطبية التطبيقيةإلى رتبة أستاذ بقسم البصريات بك ،كيليشي تشياوالموكي/ الموافقة على ترقية الدكتور  .3

 .لرحمن، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسةاعتيق الرحمن لطيف / الموافقة على ترقية الدكتور  .4

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم العقاقير بكلية الصيدلة ،نوال بنت مسيب بنت عبدهللا المسيب/  هالموافقة على ترقية الدكتور .5

 .إلى رتبة أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم ،اسماعيل خليل ابينة وراد/ الموافقة على ترقية الدكتور  .6

 

ا ا:التخصصاتااإلنسانيةا–الرتقياتااثانياً
 

 .إلى رتبة أستاذ بقسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار ،طالل بن محمد محمود الشعبان/ الموافقة على ترقية الدكتور  .7

إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم اإلدارة السياحية والفندقية بكلية السياحة  أحمد،رفعت  أحمدسامح / ترقية الدكتور  الموافقة على .8

 .واآلثار

 

ا ا:التعييناتثالثاً
 

 .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم اآلداب والتربية بكلية المجتمع ،محمد بن قينان النتيفات/ الموافقة على تعيين الدكتور  .9

 .ثنين على وظيفة أستاذ مساعد بالجامعةاعدم الموافقة على تعيين  .11

 

ا ا:الستعانهارابعاً
 

 ،األستــاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ،عبدالعزيز بن سعود العمر/ بخدمات الدكتور الموافقة على االستعانة  .11

 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ 21/2/1434أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من 

أستــاذاً  ،األستــاذ بقسم طب األطفال بكلية الطب ،محمد بن عيسى الموزان/ الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور  .12

 (.هـ1434/1435حتى نهاية العام الجامعي )هـ 14/11/1433غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من 

 

، راض واألحياء الدقيقة بكلية الطباألستــاذ بقسم علم األم ،محمد بن عمر السحيباني/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .13

 (.هـ1434/1435حتى نهاية العام الجامعي )هـ 1/7/1434أستــاذاً غير متفرغ لمدة عام اعتبــاراً من 

أستــاذاً غير  ،األستــاذ بقسم الطب الباطني بكلية الطب ،إبراهيم بن عثمان العريني/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .14

 (.هـ1434/1435ى نهاية العام الجامعي حت) ـه1/7/1434متفرغ لمدة عام اعتبــاراً من 

، زراعةاألستــاذ بقسم وقاية النبات بكلية علوم األغذية وال ،علي بن محمد السحيباني/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .15

 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ 1/7/1434أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من 

أستــاذاً غير متفرغ  ،األستــاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ،جمعان بن سعيد عجارم/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .16

 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ 1/7/1434لمدة عامين اعتبــاراً من 

 

االستقالةاوالتقاعدااملبكر ا:خامساً
 

، بكلية اآلداب على التقاعد المبكراألستاذ المساعد بقسم الجغرافيا  ،نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ/  هالدكتورالموافقة على احالة  .17

 .هـ7/11/1433اعتباراً من 

بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة على التقاعد  المشارك األستاذ ،زياد بن عثمان الحقيل/ الموافقة على احالة الدكتور  .18

 .هـ14/3/1434تباراً من اع ،المبكر
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اتقريراالتفرغاالعلمي ا:سادساً
 

األستاذ المساعد بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب اثناء إجازة ، علي بن عبدهللا الدوسري/الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .19

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

األستاذ بقسم اآلثاربكلية اآلثار والسياحة أثناء إجازة ، عبدالعزيز بن سعود الغزي/تم إنجازه من قبل الدكتورالموافقة على ما  .21

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

 

اقصرا  :متديداالتفرغاالعلمي/اسابعاً

 

لعزيز الخضيري، األستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية محمد بن عبدا/ الموافقة على تمديد اجازة التفرغ العلمي للدكتور .21

 دراسي خارج المملكة لتكون لمدة عام( هـ 1433/1434االول ) بكلية التربية التي منحت له لمدة فصل دراسي واحد

 .هـ6/8/1434تنتهي بنهاية دوام ( هـ 1433/1434) 

 

ا ا:إجازةاالتفرغاالعلمياثامناً
 

سحر فيصل شرف البركاتي، األستاذ بقسم طب أسنان األطفال وتقويم األسنان بكلية طب األسنان، /الدكتورهالموافقة على منح  .22

هـ وتنتهي 11/11/1434تبدأ من ،(هـ1434/1435األول )إجازة تفرغ علمي داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

 .هـ14/3/1435بنهاية دوام 

عبدالعزيز العبداللطيف، األستاذ المشارك بقسم الدراسات اإلجتماعية بكلية اآلداب، إجازة  لطيفة/ الموافقة على منح الدكتوره .23

هـ وتنتهي بنهاية 24/3/1435تبدأ من ،(هـ1434/1435الثاني )تفرغ علمي داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

 .هـ6/8/1435دوام 

د، األستاذ المشارك بقسم طب أسنان األطفال وتقويم األسنان بكلية طب مها عبدهللا جوهر السرهي/الموافقة على منح الدكتوره .24

هـ وتنتهي 11/11/1434تبدأ من ،(هـ1434/1435)كة لمدة عام دراسي األسنان، إجازة تفرغ علمي داخل و خارج الممل

 .هـ6/8/1435بنهاية دوام 

بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية، إجازة تفرغ علمي عبدالرحمن عثمان راشد الجلعود، األستاذ / الموافقة على منح الدكتور .25

هـ وتنتهي بنهاية دوام 24/3/1435تبدأ من ،(هـ1434/1435الثاني )داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

 .هـ6/8/1435

ة التربية، لمنحه إجازة تفرغ عمر شريف رزق السلمي، األستاذ المشارك بقسم الثقافة اإلسالمية بكلي/ الموافقة على منح الدكتور .26

هـ وتنتهي بنهاية دوام 11/11/1434تبدأ من ،(هـ1434/1435األول )علمي داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

 .هـ14/3/1435

  خلاألستاذ المساعد بقسم الطب الباطني بكلية الطب، إجازة تفرغ علمي دا، فرجة حسن القحطاني/ هالموافقة على منح الدكتور .27

هـ وتنتهي بنهاية دوام 24/3/1435تبدأ من ،  (هـ1434/1435الثاني )خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد  و

 .هـ6/8/1435

األستاذ المشارك بقسم اللغة اإلنجليزية وأدابها بكلية اآلداب، إجازة تفرغ علمي ،  فرح حميد العنزي/ الموافقة على منح الدكتور .28

هـ وتنتهي بنهاية دوام 11/11/1434تبدأ من ،(هـ1434/1435األول )راسي واحد خارج المملكة لمدة فصل د

 .هـ14/3/1435

األستاذ بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية،إجازة تفرغ علمي داخل و  ،عبدالمحسن عبدهللا التخيفي/ الموافقة على منح الدكتور .29

هـ وتنتهي بنهاية دوام 11/11/1434تبدأ من  ،(هـ1434/1435األول )خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

 .هـ14/3/1435

األستاذ المشارك بقسم جراحة الوجه والفكين بكلية طب األسنان، إجازة  ،هشام صالح محمد خليل/ الموافقة على منح الدكتور .31

تهي بنهاية دوام هـ وتن11/11/1434تبدأ من ، (هـ1434/1435)تفرغ علمي داخل و خارج المملكة لمدة عام دراسي واحد 

 .هـ6/8/1435

إجازة ، األستاذ المساعد بقسم اإلدارة العامة بكلية إدارة األعمال ،ضحى محمود اسماعيل صالح/ هالموافقة على منح الدكتور .31

هـ وتنتهي بنهاية دوام 11/11/1434تبدأ من ، (هـ1434/1435)تفرغ علمي خارج المملكة لمدة عام دراسي واحد 

 .هـ6/8/1435
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األستاذ المساعد بقسم علوم القلب بكلية الطب، لمنحها إجازة تفرغ علمي  ،حنان بكر راشد البكر/ هافقة على منح الدكتورالمو .32

 .هـ6/8/1435هـ وتنتهي بنهاية دوام 11/11/1434تبدأ من ، (هـ1434/1435)داخل المملكة لمدة عام دراسي واحد 

األستاذ المشارك بقسم علوم إصالح األسنان بكلية طب األسنان، إجازة تفرغ ، مبارك القحطاني أحمد/ الموافقة على منح الدكتور .33

هـ وتنتهي بنهاية دوام 11/11/1434تبدأ من  ،(هـ1434/1435)علمي داخل و خارج المملكة لمدة عام دراسي واحد 

 .هـ6/8/1435

 

 

ا ا:تشكيلاجلانالفحصاالكتباتاسعاً
 

 .طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً مطلوب نشرة عن الموافقة على تشكيل لجنة لفحص كتاب  .34

 

اع ا:االعلميةاوالصحيةالتخصصاتاا–تشكيلااللجاناااشراً
 

 .دمين للترقيةلسبعة من أعضاء هيئة التدريس المتق الموافقة على تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي .35

 

ا:االعلميةاوالصحيةالتخصصاتاا–تشكيلااللجانااإعادةعشرااالثاني
 

 .المتقدمين للترقية ثالثة من أعضاء هيئة التدريسللفحص اإلنتاج العلمي  إضافيةالموافقة على تشكيل لجنة  .36

 

ا:ااإلنسانيةالتخصصاتاا–عشراتشكيلااللجانااالثالث
 

 .ثالثة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيةلالموافقة على تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي  .37

 

ا:ااإلنسانيةالتخصصاتاا–عشراإعادةاتشكيلااللجانااالرابع
 

 .هيئة التدريس المتقدمين للترقية ءثنين من أعضااللفحص اإلنتاج العلمي  إضافيةالموافقة على تشكيل لجنة  .38

 

 

ا
ا
ا
ا

 


