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 1 الهجهوج

ا ا:التخصصاتاالعلميةاوالصحية–الرتقياتااأولً
إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم األنسجة المحيطة باألسنان بكلية ، الحزيمي خالد بن عبدهللا بن سعود /الموافقة على ترقية الدكتور .1

 .طب األسنان

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الرياضيات بكلية العلوم، صالح محمد حسن محمد أحمد /الموافقة على ترقية الدكتور .2

 

ا  :التخصصاتااإلنسانيةا–الرتقياتااثانياً

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب، بن مرشد سعد الزير ناصر /الموافقة على ترقية الدكتور .3

إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية ، صالح بن عبدهللا محمد العبدالكريم /الموافقة على ترقية الدكتور .4

 .التربية

 .رتبة أستاذ مشارك بقسم علم النفس بكلية التربية إلى، اسماعيل سالمة سليمان البرصان/ الموافقة على ترقية الدكتور .5

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم اإلدارة بكلية إدارة األعمال، محمد بن سعيد محمد العمري /الموافقة على ترقية الدكتور .6

 .جتمع بالرياضإلى رتبة أستاذ مشارك بقسم علوم الحاسب بكلية الم، محمد آمون أحمد شرابي /الموافقة على ترقية الدكتور .7

 

ا ا:التعييناتثالثاً
بوظيفة أستاذ مساعد بقسم التأهيل الصحي بكلية العلوم الطبية ، عبدالسالم بن عبدالعزيز الحيدري /الموافقة على تعيين الدكتور .8

  .التطبيقية

 .بكلية الصيدلة بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية، هدى بنت سالم السالم /هالموافقة على تعيين الدكتور .9

  .ةد بقسم الصيدالنيات بكلية الصيدلبوظيفة أستاذ مساع، فلوه بنت يحيى القحطاني /هالموافقة على تعيين الدكتور .11

 

اااإلنتقال
ً
ا:رابع

المعيد بعمادة التعامالت اإللكترونية واإلتصاالت إلى قسم علوم ، مروان بن محمد الميموني /الموافقة على إنتقـال األستاذ .11

 .الحاسب بكلية علوم الحاسب والمعلومات

 

اخامس  :الستعانهاً

أستــاذاً ، األستــاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية اآلداب، محمد بن عبدهللا الفريح/ الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور .12

 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي ) هـ24/11/1434غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من 

لفصل أستــاذاً غير متفرغ لمدة عامين اعتبــاراً من بداية ا، محمد بن سعد المقري/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .13

 .بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب، (هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي ) هـ1433/1434الدراسي الثاني 

أستــاذاً غير ، األستــاذ بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية، سليمان بن قاسم العيد/ الدكتورالموافقة على االستعانة بخدمات  .14

 .( هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي ) هـ1/7/1434عامين اعتبــاراً من  متفرغ لمدة

البناء بكلية مشارك بقسم العمارة وعلوم األستــاذ ال، أسامة بن محمد الجوهري /الموافقة على تجديد االستعانة بخدمات الدكتور .15

حتى نهاية العام الجامعي ) هـ14/11/1433امين اعتبــاراً من أستــاذاً غير متفرغ لمدة ع، العمارة والتخطيط

 (.هـ1434/1435

 

ا  :الستقالةاوالتقاعدااملبكراسادساً

اعتبــاراً ، األستــاذ المساعد بقسم العناية المركزة بكلية الطب، رأفت بن فؤاد طاهر/ الموافقة تعديل تاريخ بداية استقالة الدكتور .16

 .هـ11/11/1433هـ بدالً من 29/3/1434من 

هـ 29/3/1434اعتبــاراً من ، المعيد بقسم النساء والوالدة، مجاهد بن عماد بخاري/ الموافقة تعديل تاريخ بداية استقالة المعيد .17

 .هـ17/9/1433بدالً من 
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ا ا:التفرغاالعلميإجازةااسابعاً
إجازة تفرغ ، األستاذ المساعد بقسم اللغة االنجليزية بكلية اآلداب، عبدالعزيز المشعل مضاوي/ رهمنح الدكتوالموافقة على  .18

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

إجازة تفرغ علمي ، طني بكلية الطباألستاذ المشارك بقسم الطب البا، عبدالرحمن محمد الجبرين/منح الدكتورالموافقة على  .19

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

، األستاذ بقسم فسيولوجيا الجهد البدني بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، خالد صالح المزيني/منح الدكتورالموافقة على  .21

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

إجازة تفرغ علمي داخل و ، األستاذ المشارك بقسم الثقافة االسالمية بكلية التربية، سهل رفاع العتيبي/منح الدكتورالموافقة على  .21

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

 

ا ا:إضافةاميزانيةاتفرغاعلمياثامناً
 .الحدى عضوات هيئة التدريس المقترحة الخاصة بإجازة التفرغ العلميطلب تعديل الميزانية الموافقة على عدم  .22

 

اقصر ا:متديداتفرغاعلمي/اتاسعاً
بكلية  بقسم التربية الخاصةاألستاذ المشارك ، زيد محمد البتال/ الموافقة على قصر إجازة التفرغ العلمي الممنوحة للدكتور .23

 (.هـ1434/ 1433األول ) لتصبح فصالً دراسياً واحداً ، (هـ1433/1434) لمدة عام دراسي التربية

 

اتقريراالتفرغاالعلمي ا:عاشراً
 لصيدلةبكلية ا األستاذ المساعد بقسم الصيدلة االكلينيكية، محمد بن سلطان السلطان/ الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور .24

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

 

ا:التصالاالعلميااحلادياعشر
للقيام ، بكلية العلوم االستاذ المساعد بقسم النبات واالحياء الدقيقة، عبدالرحمن بن عبدهللا العطر/الموافقة على طلب الدكتور .25

هـ 24/9/1434م الموافق 12/8/2113-1قسم االحياء الجزيئية والتقنية الحيوية للفترة من  -باتصال علمي مع جامعة شيفلد 

 .هـ5/11/1434وحتى 

للقيام باتصال ، بكلية العلوم االستاذ المشارك بقسم النبات واالحياء الدقيقة، سليمان بن علي الحربي/ لموافقة على طلب الدكتورا .26

هـ وحتى 24/9/1434م الموافق 12/8/2113-1قسم االحياء الجزيئية والتقنية الحيوية للفترة من  -علمي مع جامعة شيفلد 

 .هـ5/11/1434

 

ا:النشراالعلميالثانياعشر
المطلوب نشره عن  (أجندة للعمل: نظام العناية باإلصابات في المملكة العربية السعودية) الموافقة على طباعة مشروع كتاب .27

، مارية عبدالرحيم محمد عرفه/ واألستاذة، محمد يحيى محمد النعمي/ تأليف الدكتور، طريق الجامعة واعتباره مرجعاً عملياً 

 .بكلية الطب، فاطمة سيف محسن اإلبراهيم/ واألستاذة

، عن طريق الجامعة واعتباره مرجعاً عملياً المطلوب نشره ( قراءات في ثقافة اللغة اليابانية) الموافقة على طباعة مشروع كتاب .28

 .من قسم اللغات الحديثة والترجمة بكلية اللغات والترجمة، شهاب الدين فارس/ تأليف الدكتور

 

ا:الثالثاعشرترمجةاالكتب
 (why do languages change) وعنوان األصل( لماذا تتغير اللغات) الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .29

 .من قسم اللغة اإلنجليزية بكلية المعلمين، محمد مازن جالل/ ترجمة الدكتور، عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً 

حاالت واقعية في عالم الكائنات  -انتشار الوبائيات وسبل التغلب عليها) لكتــابالموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية  .31

عن طريق الجامعة ليكون (outbreak: cases in real-world microbiology) وعنوان األصل( الجزء الثاني -الممرضة

 .من قسم علم األمراض بكلية الطب، علي محمد الصميلي/ ترجمة الدكتور، مرجعاً علمياً 
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حاالت واقعية في عالم الكائنات  -انتشار الوبائيات وسبل التغلب عليها) الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .31

عن طريق الجامعة ليكون (outbreak: cases in real-world microbiology) وعنوان األصل( الجزء األول -الممرضة

 .من قسم علم األمراض بكلية الطب، علي محمد الصميلي/ ترجمة الدكتور، مرجعاً علمياً 

 le roman saoudien-discours de la femme et) بالموافقة على نشر مشروع الترجمة الفرنسية لكتــا .32

configuration du recit)  عن طريق الجامعة ( خطاب المرأة وتشكيل السرد -الرواية النسائية السعودية) وعنوان األصل

 .من قسم اللغات األوروبية بكلية اللغات والترجمة، الهادي بن علي الخليل/ ترجمة الدكتور، ليكون مرجعاً علمياً 

دليل تطبيقي للقياس المبني على : أبجديات القياس المبني على المنهج) الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .33

عن ( (The ABCs of cbm: a practical guide to curriculum-based measurement وعنوان األصل( المنهج

 .من قسم التربية الخاصة بكلية التربية، زيد محمد البتال/ ترجمة الدكتور، طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً 

 وعنوان األصل( الجزء الثاني -دليل ماوراء الذاكرة والذاكرة) الموافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .34

(handbook of metamemorey and memory  ) ًبن سلطان / ترجمة الدكتور، عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علميا

 .من قسم علم النفس بكلية التربية، أحمد محمد غرايبة/ والدكتور، موسى العويضة

 handbook) وعنوان األصل( الجزء األول –ماوراء الذاكرة والذاكرةدليل) ع الترجمة العربية لكتــابالموافقة على نشر مشرو .35

of metamemorey and memory)   ًسلطان بن موسى / رجمة الدكتورت، عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علميا

 .من قسم علم النفس بكلية التربية، أحمد محمد غرايبة/ والدكتور، العويضة

 

ا:إعادةاطباعةاالكتبعشرااالرابع
 

 عن طريق الجامعة لتغطية المقرر الدراسي(الجزء األول -أساسيات هندسة الجهد العالي) الموافقة على إعادة طباعة كتــاب .36

من قسم ، محمد إقبال قريشي/ والدكتور، نذر حسين مالك/ والدكتور، عبدالرحمن علي العريني/الدكتور تأليف، (كهر 446)

 .الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة

 عن طريق الجامعة لتغطية المقرر الدراسي( الجزء الثاني -أساسيات هندسة الجهد العالي) الموافقة على إعادة طباعة كتــاب .37

من قسم ، محمد إقبال قريشي/ والدكتور، نذر حسين مالك/ والدكتور، عبدالرحمن علي العريني/الدكتورتأليف ، (كهر 446)

 .الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة

 

ا:لفحصاالكتبتشكيلاجلانااإعادةااخلامساعشرا
 

 .مطلوب نشرة عن طريق الجامعة ليكون مرجعاً علمياً ، بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة لفحص كت .38

 

ا:العلميةاوالصحيةالتخصصاتاا–تشكيلااللجانااالسادساعشر
 

 .لفحص اإلنتاج العلمي ألربعة من أعضاء هيئة التدريس تشكيل لجنةالموافقة على  .39

 

ا:العلميةاوالصحيةالتخصصاتاا–تشكيلااللجانااإعادةعشرااالسابع
 

 .ألربعة من أعضاء هيئة التدريسالموافقة على تشكيل لجنة اضافية لفحص اإلنتاج العلمي  .41

 

ا:اإلنسانيةالتخصصاتاا–عشراإعادةاتشكيلااللجانااالثامن
 

 .أعضاء هيئة التدريسألحد إعادة تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي الموافقة على  .41

 

 

 

 

 


