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 :التخصصات العلمية والصحية –أوًلا  الرتقيات 

 .صبري محمد عبده عطية، إلى رتبة أستاذ بقسم علم ألادوية والسموم بكلية الصيدلة/ املوافقة على ترقية الدكتور  .1

 .ب ألاسنانمعن بن محمد بن سعيد الشعفي، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم علوم إصالح ألاسنان بكلية ط/ املوافقة على ترقية الدكتور  .2

حسب الرسول حسين محمد الخضر، إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم إلانتاج الحيواني بكلية علوم ألاغذية / املوافقة على ترقية الدكتور  .3

 .والزراعة

  .مرك بقسم علم الحيوان بكلية العلو مها بنت حسن بن عبدالعزيز داغستاني، إلى رتبة أستاذ مشا/ هة على ترقية الدكتور املوافق .4

 :التعيينات نيًاثا

 .بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم ،هناء بنت محمد السديس /الدكتورهاملوافقة على تعيين  .5

بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علوم ألاغذية والتغذية بكلية علوم ألاغذية  ،ناصر بن عبداللطيف الشبيب /املوافقة على تعيين الدكتور  .6

 .والزراعة

بوظيفة أستاذ مساعد ببرنامج العلوم إلادارية وإلانسانية بكلية الدراسات التطبيقية  ،خولة بنت عبدهللا املفيز /الدكتورهعلى تعيين املوافقة  .7

 .وخدمة املجتمع

خدمة بوظيفة أستاذ مساعد ببرنامج العلوم الصحية بكلية الدراسات التطبيقية و  ،جواهر بنت حجي الحجي /الدكتورهاملوافقة على تعيين  .8

 .املجتمع

اسب بكلية علوم الحاسب بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علوم الح ،غادة بنت معتوق النفيعي /الدكتورهاملوافقة على نقل خدمات وتعيين  .9

  .تواملعلوما

 :نتقالاال ثالثًا

إلى قسم إلادارة الصحية بكلية إدارة ألاستاذ املساعد بقسم علوم صحة املجتمع  ،عبدالرحمن بن محمد باشيخ /املوافقة على إنتقـال الدكتور  .11

 .ألاعمال

ألاستاذ املساعد بقسم علوم صحة املجتمع إلى قسم إلادارة الصحية بكلية إدارة  ،أسماء بنت عبدهللا اليمني /الدكتورهاملوافقة على إنتقـال  .11

 .ألاعمال

ساعد ببرنامج العلوم إلادارية وإلانسانية بكلية الدراسات ألاستاذ امل ،عبداملجيد بن عبدالعزيز الجريوي  /املوافقة على إنتقـال الدكتور  .12

 .التطبيقية وخدمة املجتمع إلى قسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة التحضيرية

 .أحد أعضاء هيئة التدريس من كلية إلى كلية أخرى على إنتقـال  عدم املوافقة .13

 :الستعانها رابعًا

 غير  ،آلادابألاستــاذ املشارك بقسم التاريخ بكلية  ،عبدهللا بن إبراهيم الزيدان /الدكتور املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات  .14
ً
أستــاذا

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

 غير  ،آلاداباملشارك بقسم التاريخ بكلية  ألاستــاذ ،عبدالعزيز بن درويش حكيم /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .15
ً
أستــاذا

 من 
ً
 .(ه1434/1435نهاية العام الجامعي  حتى)هـ24/11/1434متفرغ ملدة عام اعتبــارا

 ،ألاستــاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية ،عثمان بن ناصر البريكان /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .16

 من 
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

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

 غير متفرغ  ،ألاستــاذ بقسم التربية الخاصة بكلية التربية ،عبدهللا بن محمد الوابلي /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .17
ً
أستــاذا

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

ألاستــاذ املشارك بقسم الهندسة الكهربائية بكلية  ،عبدالحميـد بن عبدالوهـاب العوهلـي /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .18

 من  ،الهندسة
ً
 غير متفرغ ملدة عامين اعتبــارا

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

 غير متفرغ  ،ألاستــاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ،فيصل بن محمد أبوطربوش /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .19
ً
أستــاذا

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

 غير متفرغ  ،ألاستــاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ،مكي بن عبدهللا العمودي /نة بخدمات الدكتور املوافقة على تجديد الاستعا .21
ً
أستــاذا

 من 
ً
 .(ه1435/1436نهاية العام الجامعي  حتى)هـ24/11/1434ملدة عامين اعتبــارا
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 غير متفرغ  ،قسم علم الحيوان بكلية العلومألاستــاذ ب ،محمد بن صالح اليوسف /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .21
ً
أستــاذا

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

 غير متفرغ ملد ،ألاستــاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم ،عوض بن متيريك الجنهي /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .22
ً
ة أستــاذا

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

 غير متفرغ ملدة  ،ألاستــاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم ،سالم بن شويمان الشويمان /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .23
ً
أستــاذا

 من 
ً
 .(ه1435/1436جامعي نهاية العام ال حتى)هـ24/11/1434عامين اعتبــارا

 غير  ،ألاستــاذ املساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم ،محمد بن عيس ى الدباغ /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .24
ً
أستــاذا

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

 غير متفرغ ملدة  ،ألاستــاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم ،صالح بن محمد العقال /بخدمات الدكتور  املوافقة على تجديد الاستعانة .25
ً
أستــاذا

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

 غير متفرغ  ،العقاقير بكلية الصيدلة ألاستــاذ بقسم ،منصور بن سليمان السعيد /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .26
ً
أستــاذا

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

، يب املعلمين بمعهد اللغة العربيةألاستــاذ املساعد بقسم تدر  ،محمد بن سليمان النصبان /املوافقة على تجديد الاستعانة بخدمات الدكتور  .27

 
ً
 من  أستــاذا

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

 :االستقالة والتقاعد املبكر خامسًا
 ،تطبيقيةاملعيد بقسم التكنولوجيا الطبية الحيوية بكلية العلوم الطبية ال ،محمد بن عبدالعزيز العلوان /املوافقة قبول استقالة املعيد .28

 من 
ً
 .ه9/4/1434اعتبارا

 :سادسًا األتصال العلمي

سعد بن محمد القحطاني،بقسم اللغة والثقافة للقيام باتصال علمي في جامعة ملبورن في أستراليا إلنهاء بحثين  /املوافقة على طلب الدكتور  .29

للفترة من  (طلب في اللغة العربية كلغة ثانيةتعدد ال )و (تطوير صيغ الطلب في اللغة الثانية )كارستن روفر هما/ مشتركين مع الدكتور 

 .ه8/11/1434وحتى  ه2/11/1434

عبدالرحمن بن عبدهللا الفريح،ألاستاذ املساعد بقسم العلوم إلاشعاعيه للقيام باتصال علمي وأبحاث مشتركة  /املوافقة على طلب الدكتور  .31

  Dose Assessment in):عة الاتحادية بريو دي جانيرو بالبرازيل في مجالأودير جون كالفيكس بمعهد الفيزياء في الجام/مع ألاستاذ الدكتور 

 )Proton Therapyه1/11/1434وحتى  ه24/9/1434من  للفترة. 

عباد بن محمد العباد،ألاستاذ املشارك بوحدة اللغات للقيام باتصال علمي مع جامعة ابرالنديا الفديرالية  /املوافقة على طلب الدكتور  .31

 .ه9/11/1434ه 6/11/1434املوافق  16/8/2113لى م إ 13/8/2113الل الفترة من بالبرازيل خ

ناصر بن صالح املنصور،ألاستاذ املشارك بوحدة اللغات للقيام باتصال علمي مع جامعة ابرالنديا الفديرالية  /املوافقة على طلب الدكتور  .32

 .ه9/11/1434 ه6/11/1434املوافق  16/8/2113ى م إل 13/8/2113بالبرازيل خالل الفترة من 

سعد بن ناصر الضويان،عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الانجليزية والترجمة للقيام باتصال علمي مع  /املوافقة على طلب الدكتور  .33

 ه28/9/1434املوافق  12/8/2113ى م إل 6/8/2113جواوانتونيو تاليس بجامعة والية ساو باولو بالبرازيل خالل الفترة من /الدكتور 

 .ه5/11/1434

محمد بن سالم الدوسري،ألاستاذ املشارك بقسم العقاقير للقيام باتصال علمي مع البروفيسور ديسكي ليو  /املوافقة على طلب الدكتور  .34

 .ه27/8/1434إلى  ه3/8/1434بجامعة جورجيا في الواليات املتحدة ألامريكية خالل الفترة من 

لجضعي،عضو هيئة التدريس بقسم الصيدلة إلاكلينيكية للقيام باتصال علمي في جامعة هشام بن سعد ا /املوافقة على طلب الدكتور  .35

 .ه12/8/1434ه إلى 3/8/1434اليزيا خالل الفترة من العلوم املاليزية بينانج بم

 .أحد أعضاء هيئة التدريسعلى طلب  املوافقةعدم  .36

 :التفرغ العلمي إجازةسابعًا 

ألاستاذ بقسم الهندسة الزراعية بكلية علوم الاغذية والزراعة، إجازة تفرغ  ،من بن عبدالعزيز الجنوبيعبدالرح/ منح الدكتور املوافقة على  .37

 .(ه1434/1435الاول )صل دراس ي واحدعلمي داخل وخارج اململكة ملدة ف
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ة، إجازة تفرغ علمي داخل و ألاستاذ املشارك بقسم وحدة اللغات بكلية اللغات والترجم ،ناصر صالح املنصور / منح الدكتور املوافقة على  .38

 .(ه1434/1435)ملكة ملدة عام دراس يخارج امل

 .منح أحد أعضاء هيئة التدريس إجازة تفرغ علميعلى  املوافقةعدم  .39

، إجازة تفرغ علمي داخل و آلادابالجوهره حمد العكرش، ألاستاذ املساعد بقسم الدراسات إلاجتماعية بكلية / منح الدكتورهاملوافقة على  .41

 .(ه1434/1435ألاول )فصل دراس ي واحدج اململكة ملدة خار 

 :تفرغ علمي تأجيلثامناً  
إبراهيم صالح الفالي، ألاستاذ بقسم اللغة إلانجليزية وادابها التي منحت له ملدة عام / املوافقة على تأجيل منح اجازة التفرغ العلمي للدكتور  .41

 لقسم  (هـ1434/1435)دراس ي
ً
 من عاماللغة الانجليزية وآدابهبسبب تجديد تعيينه رئيسا

ً
 .(ه1436/1437)ا لتكون بدا

 :تقرير تفرغ علميتاسعًا 
عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ أثناء إجازة التفرغ العلمي التي ، مها بنت محمد الرشيد/ املوافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتوره .42

 .(ه1431/1432الثاني)صل دراس ي واحدمنحت لها ملدة ف

عضو هئية التدريس بقسم علم الحيوان أثناء إجازة التفرغ العلمي التي ، إبراهيم بن محمد الهزاع/ وافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور امل .43

 .(ه1432/1433ألاول )صل دراس ي واحدمنحت له ملدة ف

 :الدورات التدريبية وورش العمل عاشرًا

ألاستاذ املشارك بقسم اللغة إلانجليزية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بشأن ، داللطيفمحمد عبدهللا العب/ الدكتور املوافقة على طلب  .44

 .ه11/9/1434إلى هـ 15/8/1434دوالر أمريكي للفترة من  151طلب حضور دورة تدريبية بالواليات املتحدة ألامريكية وبرسوم 

 :النشر العلمي احلادي عشر

 عن طريق ا على نشر كتاب عدم املوافقة .45
ً
 علميا

ً
 .لجامعة ليكون مرجعا

 :احلد األدنى –الثاني عشر تقارير احملكمني 

/ ترجمة الدكتور  ،، ضمن الحد ألادنى املطلوب للترقية لدرجة أستاذ(املضاعفات الجراحية في غرس ألاسنان)املوافقة على احتساب كتاب .46

 .ناصر بن سالم نوح، من قسم جراحة الوجه والفكين بكلية طب ألاسنان
 

 :تقرير جلنة التعديالت للكتبعشر  لثالثا

محمد / عبدالناصر عبدالرحمن محمد الزهراني، والدكتور  /تأليف الدكتور ( ترميم آلاثار املعدنية وصيانتها)املوافقة على طباعة مشروع كتاب .47

 واملطلوب نشره عن طريق الج ،أبو الفتوح غنيم، من قسم إدارة موارد التراث بكلية السياحة وآلاثار
ً
 علميا

ً
 .امعة ليكون مرجعا

 

 :تشكيل جلان لفحص الكتبعشر الرابع 

 .كتب ألربعة من أعضاء هيئة التدريساملوافقة على تشكيل لجنة لفحص  .48

 :التخصصات العلمية والصحية –تشكيل جلانعشر  اخلامس

 .لثالثة من أعضاء هيئة التدريساملوافقة على تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي  .49
 

 :العلمية والصحيةالتخصصات  –تشكيل جلان شر إعادةالسادس ع

 .الثنين من أعضاء هيئة التدريساملوافقة على تشكيل لجنة اضافية لفحص إلانتاج العلمي  .51

 :التخصصات اإلنسانية –تشكيل جلان السابع عشر

 .الثنين من أعضاء هيئة التدريسعلى تشكيل لجنة لفحص إلانتاج العلمي املوافقة  .51

 


