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   الهجهوج

 :العلمية والصحيةالتخصصات  –أوًلا  الرتقيات 

خالد بن عبدالعزيز بن محمد النفجان، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب  /املوافقة على ترقية الدكتور  .1

 .واملعلومات

 .سامي بن عبدالعزيز النصار، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الجراحة بكلية الطب /املوافقة على ترقية الدكتور  .2

 .هال ملحم كفوري، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم علم ألامراض وألاحياء الدقيقة بكلية الطب /هافقة على ترقية الدكتور املو  .3

 .، مع إلاشادة بالتميز البحثيمحمد وجهات هللا خان، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم /املوافقة على ترقية الدكتور  .4

 .محمد بن عثمان بن علي الركبان، إلى رتبة أستاذ بقسم طب العائلة واملجتمع بكلية الطب /ترقية الدكتور املوافقة على  .5
 

 :التخصصات اإلنسانية –ثانيًا الرتقيات 

 .ناصر بن عبدهللا محمد غالي، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم تدريب املعلمين بمعهد اللغة العربية/ املوافقة على ترقية الدكتور  .6
 

 :ثالثًا التعيينات

 .ثالثة متقدمين على وظيفة أستاذ مساعد بالجامعةعلى تعيين  عدم املوافقة .7

 .اثنين متقدمين على وظيفة أستاذ مساعد بالجامعةتعيين  في النظر .8
 

 :رابًعا اإلنتقال

 .أخرى  ةأحد أعضاء هيئة التدريس من كلية إلى كلي إنتقـال النظر في .9

 املعيدة بقسم العلوم الطبيعية والهندسية إلى قسم العلوم إلادارية وإلانسانية ،مشاعل بنت محمد املطلق /املوافقة على إنتقـال ألاستاذة .11

 .بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
 

 :خامسًا االستعانه

 غير أستــا ،ألاستــاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية آلاداب ،ناصر بن سعد الرشيد /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .11
ً
ذا

 من  عامينة متفرغ ملد
ً
 .ه24/11/1434اعتبــارا

ألاستــاذ املشارك بقسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم  ،سرحان بن دبيل العتيبي /املوافقة على الاستعانة بخدمات الدكتور  .12

 غير متفرغ ملدة ،السياسية
ً
 من  أستــاذا

ً
 .ه1/7/1434عامين اعتبــارا

 غير متفرغ ملد ،ألاستــاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم ،سالم بن سليم الذياب/ الاستعانة بخدمات الدكتور املوافقة على  .13
ً
ة عامين أستــاذا

 من 
ً
   .ه1/7/1434اعتبــارا

 ،ألاستــاذ بقسم الهندسة الزراعية بكلية علوم ألاغذية والزراعة ،صالح بن عبدالرحمن السحيباني/ املوافقة على الاستعانة بخدمات الدكتور  .14

 من 
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 ـ ه1/7/1434أستــاذا

 :سادسًا االستقالة والتقاعد املبكر
  ،بكلية آلاداب على التقاعد املبكر الاجتماعيةألاستاذ املشارك بقسم الدراسات  ،إبراهيم بن محمد العبدهللا/ املوافقة احالة الدكتور  .15

ً
اعتبارا

 .ه1/8/1434من 
 

 :اإلتصال العلميسابعًا 

 .بكلية العلوم نايف بن عبدهللا الظبي، عضو هيئة التدريس بقسم النبات و ألاحياء الدقيقة /ملوافقة على طلب الدكتور ا .16

 .بمعهد اللغة العربية بقسم إعداد املعلمين عيس ى بن عودة الشريوفي، عضو هيئة التدريس /املوافقة على طلب الدكتور  .17

 .بكلية علوم ألاغذية والزراعة بقسم علوم ألاغذية والتغذية عضو هيئة التدريسمحمد بن صالح العمري،  /املوافقة على طلب الدكتور  .18
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   الهجهوج

 :تقرير تفرغ علميثامنًا 

ألاستاذ املشارك بقسم الهندسة الزراعية أثناء إجازة التفرغ العلمي ، خالد بن عبدهللا القعدي/ املوافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .19

 (.هـ1433/1434ألاول )التي منحت له ملدة فصل دراس ي واحد
 

 :النشر العلمي تاسعًا
  ة كتبعلى نشر ثالث عدم املوافقة .21

ً
 علميا

ً
 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

حسن بن محمد عبده جي، من قسم الثقافة / تحقيق الدكتور ( ألاربعين في فضل الدعاء والداعين)املوافقة على طباعة مشروع كتاب .21

  ،إلاسالمية بكلية التربية
ً
 علميا

ً
 .واملطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

عبدهللا بن إبراهيم الناصر، من قسم الثقافة / تحقيق الدكتور ( الجواهر املضية في بيان آلاداب السلطانية)املوافقة على طباعة مشروع كتاب .22

 
ً
 علميا

ً
 .إلاسالمية بكلية التربية، واملطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

 

 :عاشرًا ترمجة الكتب
عن طريق  :the basics)  (international relationsوعنوان ألاصل( أسس العالقات الدولية)املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .23

، ترجمة الدكتور الجامعة 
ً
 علميا

ً
 .منير محمود بدوي السيد، من قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية/ ليكون مرجعا

عن طريق الجامعة (  (breast cancer: the factsوعنوان ألاصل( حقائق عن سرطان الثدي)املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .24

 
ً
 علميا

ً
 .عبدهللا بن محمد الدهمش، من قسم التشريح بكلية الطب/ رئيسة عبدالتواب أحمد، والدكتور / ه، ترجمة الدكتور ليكون مرجعا

21century  st)وعنوان ألاصل( التعلم للحياة في زمننا: مهارات القرن الحادي والعشرين)املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .25

skills: learning for life in our times)  ترجمة الدكتور ،
ً
 علميا

ً
بدر بن عبدهللا الصالح، من قسم تقنيات / عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

 التعليم بكلية التربية

عن طريق ( LOSS)  OCCUPATIONAL VOICEوعنوان ألاصل( فقد الصوت الوظيفي)املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .26

، ترجمة الدكتور 
ً
 علميا

ً
 .خالد حسان املالكي، من قسم ألانف وألاذن والحنجرة بكلية الطب/ الجامعة ليكون مرجعا

 

 :التخصصات العلمية والصحية –عشر تشكيل اللجان  احلادي

 .لخمسة من أعضاء هيئة التدريساملوافقة على تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي  .27
 

 :العلمية والصحيةالتخصصات  –تشكيل اللجان إعادة الثاني عشر 

 .الثنين من أعضاء هيئة التدريساملوافقة على تشكيل لجنة اضافية لفحص إلانتاج العلمي  .28
 

 :التخصصات اإلنسانية –تشكيل اللجان  عشر الثالث

 .ألحد أعضاء هيئة التدريستشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي املوافقة على  .29
 

 :التخصصات اإلنسانية –تشكيل اللجان  إعادة عشر الرابع

 .ألحد أعضاء هيئة التدريسإعادة تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي املوافقة على  .31
 

 


