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 1 الهجهوج

 :التخصصات العلمية والصحية –ا  الترقياتأوًل
 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم أمراض النساء والوالدة بكلية الطب ،باسم بن فؤاد بن أديب أبورافع /املوافقة على ترقية الدكتور  .1

 .إلى رتبة أستاذ بقسم علم ألامراض وألاحياء الدقيقة بكلية الطب ،ر جودت شركس الركابياعم /املوافقة على ترقية الدكتور  .2

 .إلى رتبة أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ،أشرف محمد أحمد علي /املوافقة على ترقية الدكتور  .3

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الرياضيات بكلية العلوم ،جمال خليفة علي بنعامر/ املوافقة على ترقية الدكتور  .4

 :التخصصات اإلنسانية –الترقيات  ثانيًا

 .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم اللغة إلانجليزية بكلية آلاداب ،نورماال بنت عثمان /املوافقة على ترقية الدكتوره .5

 .ة اثنين من أعضاء هيئة التدريسيقر ت ىعل عدم املوافقة .6

 :موضوعات أخرى –الترقيات  ثالثًا
 .مقدمه للمجلس العلميشكوى  .7

 .مقترح .8

 :رابًعا اإلنتقال
املحاضرة بعمادة التعامالت إلالكترونية وإلاتصاالت إلى قسم نظم  ،سارة بنت أحمد البسام /نتقـال ألاستاذةاة على املوافق .9

 .املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات

 .كلية إلى كليةاحد أعضاء هيئة التدريس من نتقال اعلى  املوافقةعدم  .11

 :االستعانه ًاخامس
 ،ت وألاحياء الدقيقة بكلية العلومألاستــاذ بقسم النبا ،عبدهللا بن صالح الخليل/ املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .11

 من 
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 .)هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي ) هـ24/11/1434أستــاذا

 ،ألاستــاذ بقسم النبات وألاحياء الدقيقة بكلية العلوم ،محمد بن عمر باصالح/ املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .12

 من 
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي ) هـ24/11/1434أستــاذا

ألاستــاذ بقسم النبات وألاحياء الدقيقة بكلية  ،عبدهللا بن رشيد الدعيجي/ املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .13

 من  ،العلوم
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي ) هـ24/11/1434أستــاذا

ألاستــاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية  ،عبدالرحمن بن محمد العمود /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .14

 من  ،الهندسة
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 .(هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي ) هـ24/11/1434أستــاذا

 ،ألاستــاذ بقسم النبات وألاحياء الدقيقة بكلية العلوم ،محمد بن ناصر اليمني/ املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .15

 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــار 
ً
 من أستــاذا

ً
 (.هـ1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ24/11/1434ا

 :االستقالة والتقاعد المبكر سادسًا

  ،ألاستاذ بقسم الطب النفس ي بكلية الطب على التقاعد املبكر ،عبدهللا بن سلطان السبيعي/ حالة الدكتور إ على املوافقة .16
ً
اعتبارا

 ..هـ27/4/1434من 

 ،املعيـد بقسم العمارة وعلوم البناء بكلية العمارة والتخطيط ،ياسر بن عبدالعزيز الحقباني /املعيداملوافقة على قبول استقالة  .17

 من 
ً
 ..هـ14/3/1434اعتبارا

 :سابعًا تقرير تفرغ علمي
ألاطفال ألاستاذ املشارك بقسم طب أسنان ، عبدهللا بن محمد الدريس/ طلب النظر في املوافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .18

 .)هـ1432/1433)وتقويم ألاسنان أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له ملدة عام دراس ي 
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 2 الهجهوج

 :إجازة التفرغ العلمي ثامنًا
هتون أجواد عبدهللا الفاس ي، ألاستاذ املساعد بقسم التاريخ بكلية الاداب، إجازة تفرغ علمي خارج / منح الدكتورهاملوافقة على   .19

 .هـ6/8/1435هـ وتنتهي بنهاية دوام  11/11/1434تبدأ من  (.هـ1434/1435)دراس ي  اململكة ملدة عام

إيمان عبدالرحمن الدخيل، ألاستاذ املساعد بقسم الجغرافيا بكلية الاداب، إجازة تفرغ علمي داخل و / منح الدكتورهعلى ة وافقامل .21

 .هـ6/8/1435ة دوام  هـ وتنتهي بنهاي11/11/1434تبدأ من .)هـ1434/1435)خارج اململكة ملدة عام دراس ي 

إجازة تفرغ علمي داخل وخارج اململكة ملدة  ،ألاستاذ بقسم التربيه بكلية التربية ،فهد سلطان السلطان/ املوافقة على منح الدكتور  .21

 ..هـ6/8/1435هـ وتنتهي بنهاية دوام 24/3/5143تبدأ من (. هـ1434/1435الثاني)فصل دراس ي واحد

إجازة تفرغ علمي داخل و  ،ألاستاذ بقسم ألاثار بكلية السياحة وألاثار ،سليمان عبدالرحمن الذييب/ املوافقة على منح الدكتور  .22

 ..هـ14/3/1435هـ وتنتهي بنهاية دوام 11/11/1434تبدأ من (. هـ1434/1435ألاول )خارج اململكة ملدة فصل دراس ي واحد

إجازة تفرغ علمي داخل  ،ألاستاذ بقسم السياسات التربوية بكلية التربية ،عبدالعزيز بن عبدهللا السنبل/ املوافقة على منح الدكتور  .23

 ..هـ6/8/1435هـ وتنتهي بنهاية دوام 24/3/5143تبدأ من  .(هـ1434/1435الثاني)و خارج اململكة ملدة فصل دراس ي واحد

إجازة تفرغ علمي داخل و خارج اململكة ملدة  ،ألاستاذ بقسم التاريخ بكلية الاداب ،عبدهللا محمد املطوع/ املوافقة على منح الدكتور  .24

 ..هـ14/3/1435هـ وتنتهي بنهاية دوام 11/11/1434تبدأ من (. هـ1434/1435ألاول )فصل دراس ي واحد

 :الجمعيات العلمية تاسعًا
  .املوافقه على تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة للجمعية السعودية لدراسات إلابل .25

 :النشر العلمي عاشرًا
 .عن طريق الجامعة ينعلى نشر كتاب املوافقةعدم  .26

 :تقرير لجنة التعديالت للكتبالحادي عشر 
املطلوب نشره عن طريق الجامعة واعتباره ( املدخل إلى شبكات الاتصاالت الالسلكية وتطوراتها)املوافقة على طباعة مشروع كتاب .27

 
ً
 عمليا

ً
 .من قسم هندسة الحاسب بكلية علوم الحاسب واملعلومات ،سلمان بن علي بن وهف القحطاني/ تأليف الدكتور  ،مرجعا

 :الكتبتشكيل لجان لفحص   الثاني عشر
 مب املوافقة على تشكيل لجنة لفحص كت .28

ً
 علميا

ً
 .طلوب نشرة عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

 :التخصصات العلمية والصحية –تشكيل اللجان  عشر الثالث
 .ثنين من أعضاء هيئة التدريسالاملوافقة على تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي  .29

 :لتخصصات العلمية والصحيةا –عشر إعادة تشكيل اللجان الرابع 
 .ألحد أعضاء هيئة التدريسضافية لفحص إلانتاج العلمي إتشكيل لجنة املوافقة على  .31

 :التخصصات اإلنسانية –عشر تشكيل اللجان  الخامس
 .ألربعة من أعضاء هيئة التدريساملوافقة على تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي  .31

 

 


