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 1 الهجهوج

 

 :والصحيةالتخصصات العلمية  –أوًلا  الرتقيات 

مع  ،إلى رتبة أستاذ بقسم نظم املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات ،خالد بن سليمان بن عبدهللا الغثبر /املوافقة على ترقية الدكتور  .1

 .باملستوى املتميز النتاجه العلمي املجلساشادة 

  .إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم ،هويدا عطية علي نونو /هاملوافقة على ترقية الدكتور  .2

 .إلى رتبة أستاذ بقسم علوم التربة بكلية علوم ألاغذية والزراعة ،عبدهللا بن سليمان بن فراج الفراج /املوافقة على ترقية الدكتور  .3

 .اذ مشارك بقسم الفيزياء والفلك بكلية العلومإلى رتبة أست ،محمد بن عبدالعزيز بن محمد الزامل /املوافقة على ترقية الدكتور  .4

 :التخصصات اإلنسانية –ثانيًا الرتقيات 

 .آلادابإلى رتبة أستاذ بقسم التاريخ بكلية  ،خالد عبدالكريم حمود البكر/ املوافقة على ترقية الدكتور  .5

 :ثالثًا التعيينات

 .آلاداببوظيفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات إلاجتماعية بكلية  ،ذيب بن محمد الدوسري  /املوافقة على تعيين الدكتور  .6

  .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم ،إيمان بنت سالم ألاحمدي /هاملوافقة على تعيين الدكتور  .7

بوظيفة أستاذ مساعد بقسم ألانسجة املحيطة باألسنان وصحة أسنان املجتمع  ،نوف بنت خضر الشيباني /هاملوافقة على تعيين الدكتور  .8

 .بكلية طب ألاسنان

  .ببقسم الجراحة بكلية الطاذ مساعد بوظيفة أست ،عبدهللا بن عصام قطان /املوافقة على تعيين الدكتور  .9

 .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة بكلية الطب ،طارق بن إبراهيم الطخيس /املوافقة على تعيين الدكتور  .11

 .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم طب ألاطفال بكلية الطب ،خالد بن عبدالعزيز الحسن /املوافقة على تعيين الدكتور  .11

 .ةعماجلاب دعاسم ذاتسأ ةفيظو  ىلع مدقتمعلى تعيين  عدم املوافقة .12

 :نتقالاال رابعًا

 إلاسالميةوالتربية بكلية املجتمع بالرياض إلى الثقافة  آلادابألاستاذ املساعد بقسم  ،محمد بن قينان النتيفات /املوافقة على إنتقـال الدكتور  .13

 .بكلية التربية

ألاستاذ املساعد بقسم اللغة والثقافة إلى قسم إعداد املعلمين بمعهد اللغة  ،سعد بن محمد القحطاني /املوافقة على إنتقـال الدكتور  .14

 .العربية

 :الستعانهخامسًا ا

ألاستــاذ بقسم إلارشاد الزراعي واملجتمع الريفي بكلية علوم  ،خضران بن حمدان الزهراني/املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .15

 من  ،ألاغذية والزراعة
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 (.ه1435/1436حتى نهاية العام الجامعي )هـ24/11/1434أستــاذا

ألاستــاذ بقسم إلارشاد الزراعي واملجتمع الريفي بكلية علوم  ،محمد بن صالح الشنيفي /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .16

 من  ،ألاغذية والزراعة
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 (.ه1435/1436نهاية العام الجامعي  حتى)هـ24/11/1434أستــاذا

 ،نتاج الحيواني بكلية علوم ألاغذية والزراعةألاستــاذ بقسم إلا  ،عبدهللا بن علي السبيل/ املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .17

 من 
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 (.ه1435/1436نهاية العام الجامعي  حتى)هـ24/11/1434أستــاذا

 ،والزراعة ألاستــاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية علوم ألاغذية ،محمد بن حمد القنيبط /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .18

 من 
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 (.ه1435/3614حتى نهاية العام الجامعي )هـ24/11/1434أستــاذا

ألاستــاذ بقسم علوم ألاغذية والتغذية بكلية علوم ألاغذية  ،حمزة بن محمد أبوطربوش/ املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .19

 غير مت ،والزراعة
ً
 من أستــاذا

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

 غير متفرغ  ،ألاستــاذ املساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم ،فردوس بنت محمد توفيق /الدكتورهاملوافقة على الاستعانة بخدمات  .21
ً
أستــاذا

 من 
ً
 (.ه1435/1436نهاية العام الجامعي  حتى)ه1/7/1434ملدة عامين اعتبــارا

  ،ألاستــاذ املشارك بقسم الرياضيات بكلية العلوم ،سلمان بن عبدالرحمن السلمان/ املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .21
ً
أستــاذا

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

 ،ألاستــاذ بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية ،عبدهللا بن عبدالرحمن املقوش ي /ة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور املوافق .22

 من 
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

ً
 (.ه1435/1436نهاية العام الجامعي  حتى)هـ24/11/1434أستــاذا



 السابع عشرللمجلس العلميحمضر االجتماع 
 هـ3311/3313للعام الدراسي 

 م33/3/3131هـ املوافق 3/6/3313املعقود بتاريخ 
  

 2 الهجهوج

 

 :االستقالة والتقاعد املبكر سادسًا
 من  ،املبكرعلى التقاعد  آلاداباملحاضرة بقسم التاريخ بكلية  ،ريم بنت حمد العيدي /حالة املحاضرةإاملوافقة  .23

ً
 .ه14/3/1434اعتبارا

 :التفرغ العلمي إجازةسابعًا 

تفرغ علمي داخل و خارج  إجازة،بكلية التربية إلاسالميةألاستاذ املساعد بقسم الدراسات  ،هدى ناصر الشاللي/ منح الدكتورهاملوافقة على  .24

 (.ه1434/1435)ملكة ملدة عام دراس يامل

تفرغ علمي داخل و خارج اململكة  إجازة،ألاستاذ املشارك بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ،سعد حسين القحطاني/ منح الدكتور املوافقة على  .25

 (.ه1434/1435ألاول )فصل دراس ي واحدملدة 

تفرغ  إجازة،ألاستاذ املشارك بقسم هندسة الحاسبات بكلية علوم الحاسب واملعلومات ،منصور محمد السليمان/ منح الدكتور املوافقة على  .26

 (.ه1434/1435الاول )فصل دراس ي واحدعلمي خارج اململكة ملدة 

التفرغ العلمي املمنوحة لها  جازةل  إلاسالميةعضو هيئة التدريس بقسم الثقافة  ،وفاء بنت عبدهللا الزعاقي /هتمكين الدكتور  املوافقة على .27

 من الفصل الدراس ي الثاني
ً
والتي تم تأجيلها لحين تمكنها من ذلك بسبب تكليفها ( ه32/1433)داخل وخارج اململكة ملدة عام دراس ي بدءا

 .وكيلة لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

 :تفرغ علمي تأجيلثامناً  
ألاستاذ املشارك بقسم جراحة الوجه والفكين التي منحت له ملدة  ،هشام بن صالح خليل/ التفرغ العلمي للدكتور  إجازةاملوافقة على تأجيل  .28

نظرا ملشاركته في لجان تحديث املنهج ولجان ( هـ1434/1435الثاني  )لتكون ملدة فصل دراس ي واحد (هـ1434/1435الاول )فصل دراس ي واحد

 .الانتقال الى البيئة الجديدة

 :خط سري رحالت علمية إضافةتاسعًا 
عبدالعزيز بن عبدهللا / للرحلة العلمية التي قام بها الدكتور ( بونيس آيريس/أوشوايا/فوكالند/سانتيجو)خط السير التالي إضافةعلى  املوافقة .29

 .ألاستاذ بقسم الجيولوجيا والجيوفيزياء بكلية العلوم أثناء مشاركته بالرحلة العلمية للقارة املتجمدة الجنوبية ،اللعبون 

 :تغري مسمى تفرغ علميعاشرًا 

املساعد بقسم محمد فوزان العمر ألاستاذ / املوافقة على تغيير عنوان أحد البحوث املسجلة في برنامج التفرغ العلمي الذي تم منحه للدكتور  .31

 هـ26/1427الدراسات القرآنية ملدة عام دراس ي 

 :االتصال العلمي عشر احلادي

الاستاذ املشارك بقسم التكنولوجيا الطبية الحيوية للقيام باتصال علمي مع جامعة اوتاوا ،نبيل بن علي الراجح /املوافقة على طلب الدكتور  .31

 .ه23/9/1434هـ وحتى 17/9/1434في كندا للفترة من 

الاستاذ املساعد بقسم التكنولوجيا الطبية الحيوية للقيام بأبحاث مشتركة مع ألاستاذ ،خالد بن سليمان الزمامي /املوافقة على طلب الدكتور  .32

 primary -to-r"Evaluation of scatteفي مجال معهد الفيزياء في الجعمة الاتحادية بريو دي جانيرو بالبرازيل، الدكتور أودير جون كالفيكس

ratio in radiological conditions"  ه11/8/1434هإلى 4/8/1434خالل الفتره من. 

الاستاذ املشارك بقسم املختبرات الطبية للقيام بإتصال علمي في جامعة ويسكونسون ،بدر بن عبدهللا الدهمش /املوافقة على طلب الدكتور  .33

 .ه13/8/1434هإلى 1/8/1434ث في الواليات املتحدة ألامريكية خالل الفترة من مع الدكتور جيمس تومسون من معهد مورقريج لألبحا

عضو هيئة التدريس بقسم علوم التأهيل الصحي للقيام باتصال علمي مع جامعة بتسبرج ،أحمد بن حيدر الغدير /املوافقة على طلب الدكتور  .34

 .ه31/9/1434إلى ه24/9/1434م املوافق 7/8/2113م وحتى 1/8/2113في الواليات املتحدة ألامريكية للفترة من 

 :الدورات التدريبية وورش العمل عشر الثاني

ألاستاذ املساعد بقسم اللغة إلانجليزية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بشأن طلب ، رياض صالح الدخيل/ الدكتور  املوافقة على طلب .35

 .ه11/9/1434هـ إلى 15/8/1434دوالر أمريكي للفترة من  1721حضور دورة تدريبية بالواليات املتحدة ألامريكية وبرسوم قدرها 

 :النشر العلمي –تقرير احملكمنيالثالث عشر 

  على نشر كتاب عدم املوافقة .36
ً
 علميا

ً
 .عن طريق الجامعة ليكون مرجعا
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 :تقرير جلنة التعديالت للكتبعشر  الرابع

مساعد / والدكتور  ،مسعود أحمد بو نخل /تأليف الدكتور ( أساسيات الرياضيات لطلبة الكليات العلمية)املوافقة على طباعة مشروع كتاب .37

  ،بقسم الرياضيات بكلية العلوم ،عبدالعزيز العبداللطيف
ً
 علميا

ً
 .واملطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

من قسم  ،بشار كمال نجيب بشير/ تأليف الدكتور ، ( VBAالبرمجة في نظم املعلومات الجغرافية باستخدام)املوافقة على طباعة مشروع كتاب .38

  ،الهندسة املدنية بكلية الهندسة
ً
 علميا

ً
 .واملطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

بكلية  إلاسالميةألاستاذ بقسم الثقافة  ،محمد بن تركي بن سليمان التركي/ تحقيق الدكتور ( ألاربعين إلالهية)املوافقة على طباعة مشروع كتاب .39

  ،التربية
ً
 علميا

ً
 .واملطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

حسين عبدالغني  /تأليف الدكتور  ،(ة املعاصرة وحقوق إلانسانوالتحديات الفكري إلاسالميةالثقافة )املوافقة على طباعة مشروع كتاب .41

  ،بكلية التربية إلاسالميةمن قسم الدراسات  ،محمد أبو غدة
ً
 علميا

ً
 .واملطلوب نشره عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

 :ترمجة الكتبعشر  اخلامس

 CLINICAL)وعنوان ألاصل (مقاربة متمحورة حول املريض -للصيدلةاملهارات إلاكلينيكية )املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية  لكتــاب .41

FOCUSED APPROACH -A PATIENT-SKILLS FOR PHARMACISTS)  
ً
 علميا

ً
هشام / ترجمة الدكتور  ،عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

 .سليمان أبو عودة من قسم الصيدلة إلاكلينيكية بكلية الصيدلة

 LES NOUVELLES POLITIQUES)وعنوان ألاصل( السياسات الحضرية الجديدة)العربية لكتــاباملوافقة على نشر مشروع الترجمة  .42

URBAINES)  
ً
 علميا

ً
من قسم التخطيط العمراني بكلية العمارة  ،سمير نور الدين الوتار/ ترجمة الدكتور  ،عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

 .والتخطيط

عن  (TYLDESLEY,S ORAL MEDICINE)وعنوان ألاصل( الجزء ألاول  -طب الفم لتيلدسلي)ـاباملوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتـ .43

 
ً
 علميا

ً
 .من قسم جراحة الوجه والفكين بكلية طب ألاسنان ،سالي عبداملنعم الحداد/ ترجمة الدكتور  ،طريق الجامعة ليكون مرجعا

عن طريق (  (THE PREMATURE BABY BOOKوعنوان ألاصل( ديجكتاب الطفل الخ)املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .44

 
ً
 علميا

ً
 .من قسم ألاطفال بكلية الطب ،تركي محمد الخرفي/ ترجمة الدكتور  ،الجامعة ليكون مرجعا

عن TYLDESLEY,S ORAL MEDICI (NE)وعنوان ألاصل( الجزء الثاني -طب الفم لتيلدسلي)املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .45

 
ً
 علميا

ً
 .من قسم جراحة الوجه والفكين بكلية طب ألاسنان ،سالي عبداملنعم الحداد/ ترجمة الدكتور  ،طريق الجامعة ليكون مرجعا

عن (  (STEP BY STEP CRITICAL CAREوعنوان ألاصل( خطوة بخطوة في العناية املركزة)املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .46

 طريق 
ً
 علميا

ً
رائد أمر هللا / والدكتور  ،من قسم التخدير بكلية الطب ،هدى عبدالوارث النحاس/ هترجمة الدكتور  ،الجامعة ليكون مرجعا

 .من قسم علوم القلب بكلية الطب ،السطلي

 audiology answers)ان ألاصلوعنو ( إجابات عن السمعيات ألطباء ألانف وألاذن والحنجرة)املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .47

for otolaryngologists)  
ً
 علميا

ً
من قسم أمراض وجراحة  ،عبدالرحمن بن أحمد السنوس ي/ ترجمة الدكتور  ،عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

 .ألانف وألاذن والحنجرة بكلية الطب

وعنوان ( الجزء ألاول  -واملراهقين ودليل مرجعي للنشاطاتعالج التأتأة لدى ألاطفال )املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .48

 (  (the child and adolescent stuttering treatment and activity resourcesألاصل
ً
 علميا

ً
/ ترجمة الدكتور  ،عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

 .من قسم التربية الخاصة بكلية التربية ،أحمد بن عبدالعزيز التميمي

وعنوان ( الجزء الثاني -عالج التأتأة لدى ألاطفال واملراهقين ودليل مرجعي للنشاطات)لى نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاباملوافقة ع .49

 (  (the child and adolescent stuttering treatment and activity resourcesألاصل
ً
 علميا

ً
/ ترجمة الدكتور  ،عن طريق الجامعة ليكون مرجعا

 .من قسم التربية الخاصة بكلية التربية ،العزيز التميميأحمد بن عبد

عن طريق الجامعة ليكون (  (abc of urologyوعنوان ألاصل( أبجديات طب الجهاز البولي)املوافقة على نشر مشروع الترجمة العربية لكتــاب .51

 
ً
 علميا

ً
 .من قسم الجراحة بكلية الطب ،صالح عبدالرحمن صالح/ ترجمة الدكتور  ،مرجعا

 :تشكيل جلان لفحص الكتبعشر الثامن 

 .سير دتلا ةئيه ءاضعأ نم ةسمخل باملوافقة على تشكيل لجنة لفحص كت .51
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 :التخصصات العلمية والصحية –تشكيل جلانعشر التاسع 

 .سير دتلا ةئيه ءاضعأ نم هتسللفحص إلانتاج العلمي املوافقة على تشكيل لجنة  .52

 :التخصصات اإلنسانية –تشكيل جلان نوالعشر

 .سير دتلا ةئيه ءاضعأ نم هتسلاملوافقة على تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي  .53

 :التخصصات اإلنسانية –تشكيل جلان ناحلادي والعشرو

 .سير دتلا ةئيه ءاضعأ نم نينثالاملوافقة على إعادة تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي  .54

 


