
 هـ 3414/3415للمجلس العلمي للعام الدراسي  الثاني عشرمحضر االجتماع  

 م72/3/7031هـ الموافق 35/1/3414المعقود بتاريخ 

 

 1 الهجهوج

 

ا ا:التخصصاتاالعلميةاوالصحية –الرتقياتااأولً
الشغاثر آل صقر، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الهندسة الزراعية بكلية صالح بن مفلح بن أحمد / الموافقة على ترقية الدكتور .1

 .علوم األغذية والزراعة

عصام بن حسين بن إبراهيم مطر، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم العلوم اإلشعاعية بكلية العلوم /الموافقة على ترقية الدكتور .2

 .الطبية التطبيقية

 .د محمدي خاطر، إلى رتبة أستاذ بقسم الفيزياء والفلك بكلية العلومأشرف السي/ الموافقة على ترقية الدكتور  .3

 .إلى رتبة أستاذ بقسم أمراض وجراحة العظام بكلية الطب ،فوزي بن فهد بن محمد الجاسر/ الموافقة على ترقية الدكتور  .4

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم وقاية النبات بكلية علوم األغذية والزراعة ،عيد العطويفهد بن جبر/ الدكتورالموافقة على ترقية  .5

 

ا  :التخصصاتااإلنسانيةا–الرتقياتااثانياً

مناهج وطرق التدريس إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم ال ،سمر بنت عبدالعزيز بن محمد الشهلوب/  هالموافقة على ترقية الدكتور .6

  .ةبكلية التربي

عالء حسين علي السرابي،إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم اإلدارة السياحية والفندقية بكلية السياحة /الدكتورالموافقة على ترقية  .7

 .واآلثار

 .إلى رتبة أستاذ بقسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار،بدالرزاق بن أحمد راشد المعمريع/ الموافقة على ترقية الدكتور .8

وح محمود غنيم،إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم إدارة موارد التراث بكلية السياحة محمد أبو الفت/ الموافقة على ترقية الدكتور .9

 .واآلثار

 .د أعضاء هيئة التدريس أح على ترقية عدم الموافقة .11

 

االرتقياتا  :موضوعاتاأخرىا–ثالثاً

  .مقدمه للمجلس العلميشكوى  .11

 

ارابع ا:التعييناتاً
 .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية اآلداب ،سامي بن سعد المخيزيم/ الموافقة على تعيين الدكتور  .12

بقسم طب الفم وعلوم التشخيص بكلية طب  ،بوظيفة أستاذ مساعد ،فاطمة بنت سعيد آل همالن/  هالموافقة على تعيين الدكتور .13

 .األسنان

ببرنامج العلوم اإلدارية واإلنسانية بكلية  ،بوظيفة أستاذ مساعد ،منى بنت عبدهللا بن سمحان/  هالموافقة على تعيين الدكتور .14

 .الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 .تاذ مساعد بالجامعةمتقدمه على وظيفة أسعلى تعيين  عدم الموافقة .15

  

اخامس  :الستعانهااً

أستــاذاً غير  ،األستــاذ المساعد بقسم التربية بكلية التربية ،محمد بن عبدهللا اليحيى/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .16

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

أستــاذاً غير  ،األستــاذ المساعد بقسم التربية بكلية التربية ،علي بن عبدهللا الحاجي/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور  .17

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

أستــاذاً غير  ،األستــاذ بقسم التربية بكلية التربية ،بلقيس بنت اسماعيل داغستاني/  هالموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .18

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

عبدالقادر بن عبدالرحمن الحيدر،األستــاذ بقسم علم األدوية والسموم بكلية / على االستعانة بخدمات الدكتورالموافقة  .19

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

أستــاذاً غير  ،األستــاذ بقسم علم األدوية والسموم بكلية الصيدلة ،لحميدمحمد بن سعد ا/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .21

 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ 1/7/1434متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من 
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ا ا:الستقالةاوالتقاعدااملبكراسادساً
المعيـد بقسم اإلحصاء وبحوث العمليات بكلية العلوم،اعتباراً  ،عبدالمحسن بن سعد العريفي/ الموافقة على قبول استقالة المعيد   .21

 .هـ28/12/1433من 

 

ا ا:إجازةاالتفرغاالعلمياسابعاً
وفاء محمد الفالح، األستاذ المشارك بقسم طب الفم وعلوم التشخيص بكلية طب األسنان، إجازة / همنح الدكتورالموافقة على  .22

 .)هـ1434/1435)دراسي  تفرغ علمي داخل و خارج المملكة لمدة عام

عبدهللا سليمان السويلم، األستاذ المساعد بقسم األنسجة المحيطة باألسنان وصحة أسنان المجتمع / منح الدكتورالموافقة على  .23

 (.هـ1434/1435)بكلية طب األسنان، إجازة تفرغ علمي داخل و خارج المملكة لمدة عام دراسي 

العبودي، األستاذ المساعد بقسم األثآر بكلية السياحة واألثآر، إجازة تفرغ علمي داخل و  أحمد محمد/ منح الدكتورالموافقة على  .24

 (.هـ1434/1435األول)خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

األستاذ بقسم وسائل وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية، إجازة تفرغ علمي  ،جمال عبدالعزيز الشرهان/ منح الدكتورالموافقة على  .25

 (.هـ1434/1435األول )خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

األستاذ المشارك بقسم اللغة العربية بكلية األدآب، إجازة تفرغ علمي  ،محمد رضا عبدهللا الشخص/ منح الدكتورالموافقة على  .26

 (.هـ1434/1435األول )كة لمدة فصل دراسي واحد داخل و خارج الممل

أحمد محمد اللهيب، األستاذ المساعد بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية، إجازة تفرغ علمي داخل و / منح الدكتورالموافقة على  .27

 (.هـ1434/1435الثاني)خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

ن عبدهللا المبدل، األستاذ المشارك بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية، إجازة تفرغ عبدالعزيز ب/ منح الدكتورالموافقة على  .28

 (.هـ1434/1435الثاني)علمي داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

غ علمي داخل و سعد فالح العريفي، األستاذ المشارك بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية، إجازة تفر/ منح الدكتورالموافقة على  .29

 (.هـ1434/1435الثاني)خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

األستاذ المشارك بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية، إجازة تفرغ علمي داخل ،محمد عبدهللا السحيم/ منح الدكتورالموافقة على  .31

 (.هـ1434/1435األول)و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

فالح شبيب العجمي، األستاذ بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب، إجازة تفرغ علمي خارج المملكة لمدة / منح الدكتورالموافقة على  .31

 .)هـ1434/1435األول)فصل دراسي واحد 

ة تفرغ علمي سعد حمد سعد العمران، األستاذ المشارك بقسم الفيزياء والفلك بكلية العلوم، إجاز/ منح الدكتورالموافقة على  .32

 (.هـ1434/1435األول )خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

علي عبدهللا منصور الدوسري، األستاذ المساعد بقسم الجغرافيا بكلية األداب، إجازة تفرغ علمي / منح الدكتورالموافقة على  .33

 (.هـ1434/1435الثاني)داخل و خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

صالح عبدهللا العبدالكريم، األستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، إجازة تفرغ / ح الدكتورمنالموافقة على  .34

 (.هـ1434/1435)علمي داخل و خارج المملكة لمدة عام دراسي 

إجازة تفرغ علمي األستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية اآلداب، ، موضي عبدهللا علي سرحان /  همنح الدكتور الموافقة على .35

 (.هـ1434/1435االول)خارج المملكة لمدة فصل دراسي واحد 

 .رغ علمياثنين من أعضاء هيئة التدريس إجازة تفمنح على  الموافقةعدم  .36

 

ا ا:إلغاءاالتفرغاالعلمياثامناً
المدنية بكلية الهندسة التي منحت األستاذ المشارك بقسم الهندسة ، وليد بن محمد زاهد/ الموافقة على إلغاء التفرغ العلمي للدكتور .37

 (.هـ1433/1434بدء ً من الفصل الدراسي الثاني)له لمدة عام دراسي 

 

ا ا:التصالاالعلمياتاسعاً
دارة الرياضية والترويحية للقيام ملفي بن مبارك الكليب الدوسري، االستاذ المساعد بقسم اإل/ طلب الدكتورعلى الموافقة   .38

 .هـ31/9/1434-24م الموافق 7/8/2113-1فلوريدا بالواليات المتحدة االمريكية للفترة من باتصال علمي مع جامعة 

 

 

 



 هـ 3414/3415للمجلس العلمي للعام الدراسي  الثاني عشرمحضر االجتماع  

 م72/3/7031هـ الموافق 35/1/3414المعقود بتاريخ 

 

 3 الهجهوج

ا ا:النشراالعلمياعاشراً
 والمطلوب نشره عن طريق الجامعة ليخدم المقرر الدراسي( علم األنسجة الوصفي)الموافقة على طباعة مشروع كتاب  .39

بشير بن / نوري بن طاهر الطيب، من قسم علم الحيوان بكلية العلوم، والدكتور/ ، تأليف الدكتور(علم األنسجة -حين 245) 

 .محمود جرار، من قسم علوم المختبرات الطبية بجامعة الجوف

عة واعتباره مرجعاً المطلوب نشره عن طريق الجام( مدخل إلى علم االجتماع االقتصادي)الموافقة على طباعة مشروع كتاب  .41

 .موضي بنت مطني الشمري، من قسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب/ هعملياً، تأليف الدكتور

 .ريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً عن ط على نشر كتاب عدم الموافقة .41

 

ا:النشراالعلميا-اجلامعةجملةاااحلادياعشر
، عن (فرع علوم الحاسب والمعلومات)الموافقة على التقرير السنوي المقدم من لجنة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود  .42

 .هـ1432/1433أنشطة اللجنة خالل العام الدراسي 

، عن أنشطة اللجنة (اللغات والترجمة فرع)الموافقة على التقرير السنوي المقدم من لجنة المحررين لمجلة جامعة الملك سـعود .43

 .هـ1432/1433خالل العام الدراسي 

 

ا:الثانياعشراترمجةاالكتب
عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً، ترجمة ( كسور الهيكل الوجهي)الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب  .44

 .والفكين بكلية طب األسنانهشام بن صالح الخليل، من قسم جراحة الوجه / الدكتور

 

ا:عشراتشكيلاجلانالفحصاالكتاباالثالث
 .ة لتعيينه أستاذ مساعدالمطلوبالوحدات البحثية مطلوب احتسابه ضمن ، على تشكيل لجنة لفحص كتاب  الموافقةعدم  .45

 

ا:العلميةاوالصحيةالتخصصاتاا–تشكيلااللجانااعشراالرابع
 .لثالثة من أعضاء هيئة التدريسالموافقة على تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي  .46

 

ا:العلميةاوالصحيةالتخصصاتاا–تشكيلااللجانااإعادةعشراااخلامس
 .لثالثة من أعضاء هيئة التدريس افية لفحص اإلنتاج العلميلجنة اضالموافقة على تشكيل  .47

 

ا:اإلنسانيةالتخصصاتاا–السادساعشراإعادةاتشكيلااللجانا
 .الثنين من أعضاء هيئة التدريستشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي الموافقة على  .48

 

ا:اإلنسانيةالتخصصاتاا–إعادةاتشكيلااللجانااالسابعاعشر
 .الحدى عضوات هيئة التدريسعلى إعادة تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي الموافقة  .49

 

 


