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 1         الهجهوج

 

 :والصحيةالتخصصات العلمية  –أوًلا  الرتقيات 

 املجلس علوم الطبية التطبيقية، مع اشادةبقسم البصريات بكلية ال أستاذإلى رتبة  ،سعيد مبارك أمير أختر /املوافقة على ترقية الدكتور  .1

 .باملستوى املتميز النتاجه العلمي

 .بقسم علم ألادوية والسموم بكلية الصيدلة أستاذعبدالحكيم بن عبدالعزيز املاجد، إلى رتبة / املوافقة على ترقية الدكتور  .2

مشارك بقسم علم ألامراض وألاحياء الدقيقة بكلية  أستاذعبدالعزيز بن صالح بن فهد الخطاف، إلى رتبة / املوافقة على ترقية الدكتور  .3

  .الطب

 .الحيوان بكلية العلوممشارك بقسم علم  أستاذعبدالحليم بن بلقاسم حراث، إلى رتبة / املوافقة على ترقية الدكتور  .4

 .بقسم النبات وألاحياء الدقيقة بكلية العلوم أستاذإلى رتبة  ،عفاف إبراهيم شحاته إبراهيم/ املوافقة على ترقية الدكتور  .5

 .مشارك بقسم الرياضيات بكلية العلوم أستاذالحسين علي محمد قديري، إلى رتبة / املوافقة على ترقية الدكتور  .6
 

 :التخصصات اإلنسانية –ثانيًا الرتقيات 

مشارك بقسم إعداد املعلمين بمعهد اللغة العربية، مع اشادة  أستاذسعد فتحي عبدالحميد شاور، إلى رتبة / املوافقة على ترقية الدكتور  .7

 .باملستوى املتميز النتاجه العلمي املجلس
 

 :ثالثًا التعيينات

 .آلادابمساعد بقسم الدراسات إلاجتماعية بكلية  أستاذبوظيفة  ،الجوهرة بنت عبداملحسن الخلف /هاملوافقة على تعيين الدكتور  .8

 .مساعد بقسم إلادارة التربوية بكلية التربية أستاذبوظيفة  ،نوف بنت عبدهللا بن جمعه /هاملوافقة على تعيين الدكتور  .9

 .مساعد بقسم الجيولوجيا والجيوفيزياء بكلية العلوم أستاذفة بوظي ،سطام بن عبدالكريم املدني /املوافقة على تعيين الدكتور  .11

مساعد بقسم علوم التأهيل الصحي بكلية العلوم الطبية  أستاذبوظيفة  ،علي بن متعب الشامي /املوافقة على نقل خدمات وتعيين الدكتور  .11

 .التطبيقية

 .مساعد بقسم علم ألادوية والسموم بكلية الصيدلة أستاذبوظيفة  ،شاكر بن دخيل هللا الشراري  /املوافقة على تعيين الدكتور  .12
 

 :االستعانهرابعًا

 أستاذ،آلاداببقسم الجغرافيا بكلية  ستاذألا ،ناصر بن محمد سلمى /املوافقة على الاستعانة بخدمات الدكتور  .13
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
ا

 (.ه1435/1436نهاية العام الجامعي  حتى)هـ1/7/1434من 

 غير متفرغ ملدة عامين أستاذ،آلاداببقسم التاريخ بكلية  ستاذألا ،عبدهللا بن ناصر السبيعي /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .14
ً
ا

 من 
ً
 (.ه1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )ه24/11/1434اعتبــارا

 غير متفرغ ملدة عامأستاذبقسم علم النفس بكلية التربية ستاذألا ،عمر بن عبدالرحمن املفدى/ الاستعانة بخدمات الدكتور  املوافقة على .15
ً
 ا

 من 
ً
أكيد على الالتزام باملهام التدريسية وإلاشرافية أثناء فترة ، مع الت(ه4143/5143حتى نهاية العام الجامعي )ه1/7/1434اعتبــارا

 .الاستعانة

 غير متفرغ ملدة أستاذ،عما بقسم الاساليب الكمية بكلية إدارة ألا  ستاذألا ،أحمد بن درويش عابد /املوافقة على الاستعانة بخدمات الدكتور  .16
ً
ا

 من 
ً
 (.ه3514/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ1/7/1434عامين اعتبــارا

 أستاذ،بقسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية ستاذألا ،محمد بن أحمد مفتي/ املوافقة على الاستعانة بخدمات الدكتور  .17
ً
ا

 من 
ً
 (.ه1435/1436نهاية العام الجامعي  حتى)هـ1/7/1434غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

 غير أستاذ،بقسم النبات وألاحياء الدقيقة بكلية العلوم ستاذألا ،عبدهللا بن ناصر الرحمه/ دكتور املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات ال .18
ً
ا

 من 
ً
 (.ه1435/1436نهاية العام الجامعي  حتى)هـ24/11/1434متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

 غير متفرغ ملدة أستاذ،الرياضيات بكلية العلومبقسم  ستاذألا ،محمد بن عبدالرحمن القويز/ املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .19
ً
ا

 من 
ً
 (.ه1435/1436نهاية العام الجامعي  حتى)ه29/7/1434عامين اعتبــارا
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 2         الهجهوج

 

 :االستقالة والتقاعد املبكرخامسًا 
 من  ،على التقاعد املبكر آلاداباملساعد بقسم التاريخ بكلية  ستاذألا  ،سهر بنت قاري نصر الدين سمرقندي /هحالة الدكتور إاملوافقة  .21

ً
اعتبارا

 هـ11/11/1434

 من  ،ألاسناناملعيدة بقسم جراحة الوجه والفكين بكلية طب  ،هنادي بنت مهدي اليامي /املوافقة قبو  استقالة املعيدة .21
ً
اعتبارا

 .ه1/7/1434
 

 :اإلتصال العلميسادسًا

 .املشارك بقسم تدريب املعلمين ستاذألا حسن بن محمد الشمراني،/املوافقة على طلب الدكتور  .22

 .ناملشارك بقسم علم الحيوا ستاذألا سعد بن حسين القحطاني، /املوافقة على طلب الدكتور  .23
 

 :سابعًا إجازة التفرغ العلمي

، إجازة تفرغ علمي خارج اململكة ملدة آلاداببقسم الدراسات إلاجتماعية بكلية  ستاذألا عبداملحسن فهد السيف، / منح الدكتور املوافقة على  .24

 (.ه1434/1435ألاو  )فصل دراس ي واحد

، إجازة تفرغ علمي داخل و سم الدراسات الاجتماعية بكلية آلاداباملشارك بق ستاذألا هند خالد محمد خليفه، / منح الدكتورهاملوافقة  على  .25

 (.ه1434/1435ألاو  )فصل دراس ي واحدخارج اململكة ملدة 

، إجازة تفرغ علمي داخل آلاداباملساعد بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية  ستاذألا نوف بنت ابراهيم ا  الشيخ، / منح الدكتورهاملوافقة على  .26

 (.ه1434/1435)ملكة ملدة عام دراس يو خارج امل

املساعد بقسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط، إجازة تفرغ  ستاذألا عبدالعزيزبن ناصر الدوسري، / منح الدكتور املوافقة على  .27

 (.ه1434/1435ألاو  )فصل دراس ي واحدعلمي داخل و خارج اململكة ملدة 
 

 :ثامناً  تقرير تفرغ علمي
بقسم الثقافة إلاسالمية أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منحت له  ستاذألا ، محمد عبدهللا املال/ املوافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .28

 (.ه1433/1434ألاو  )فصل دراس ي واحدملدة 

ت له ملدة عام بقسم إلاقتصاد أثناء إجازة التفرغ العلمي التي منح ستاذألا ، خالد بن حمد القدير/ املوافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .29

 (.ه1432/1433)دراس ي
 

 :تاسعًا الدورات التدريبية وورش العمل
 .آلاداببقسم الدراسات الاجتماعية بكلية  ستاذألا ، صالح محمد الصغير/ الطلب املقدم من الدكتور  .31

 

 :التخصصات العلمية والصحية –تشكيل اللجان  عاشرًا 

 .سير دتلا ةئيه ءاضعأ نم ةثالثلاملوافقة على تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي  .31
 

 :التخصصات اإلنسانية –تشكيل اللجان  عشر احلادي

 .سير دتلا ةئيه ءاضعأ نم نينثالتشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي املوافقة على  .32
 

 :التخصصات اإلنسانية –تشكيل اللجان  إعادة عشر الثاني

 .سير دتلا ةئيه ءاضعأ دحل تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي إعادة املوافقة على  .33

 

 


