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المنعقدة بتاریخ  ھـ،۱٤٤۰- ۱٤۳۹قرارات الجلسة األولى للمجلس العلمي للعام 
 م.۲٦/۹/۲۰۱۸ ھـ الموافق۱/۱٤٤۰/۱٦

 أوالً: التعیینات:
 أحم�د ب�ن عم�ر أحم�د عس�یري، عل�ى وظیف�ة /تعی�ین ال�دكتور عل�ى  التوصیة بالموافقة .۱

) بكلی�ة ھندس�ة Computer Securityأستاذ مس�اعد بقس�م عل�وم الحاس�ب (تخص�ص 
 .الدكتوراهوذلك بعد حصولھ على درجة  الحاسب،وعلوم 

عي، ش�توي ب�ن عب�دهللا ف�ارس الش�توي الس�بی /تعی�ین ال�دكتور عل�ى  التوصیة بالموافق�ة .۲
الحاس�ب (تخص�ص عل�وم حاس�ب) بكلی�ة ھندس�ة  على وظیفة أستاذ مساعد بقس�م عل�وم

 وذلك بعد حصولھ على درجة الدكتوراه. الحاسب،وعلوم 
 عل��ى العب��اس،الحمی��دي ب��ن ب��در ب��ن محم��د  /تعی��ین ال��دكتور عل��ى  التوص��یة بالموافق��ة .۳

درج��ة أس��تاذ مس��اعد بقس��م الكیمی��اء الص��یدلیة (تخص��ص الكیمی��اء الص��یدلیة) بكلی��ة 
 .الصیدلة، وذلك بعد حصولھ على درجة الدكتوراه

ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��دالخالق آل زی��دا /تعی��ین ال��دكتور عل��ى  التوص��یة بالموافق��ة .٤
ة ص�یدلة درج�ة أس�تاذ مس�اعد بقس�م الص�یدلة اإلكلینیكی�ة (تخص�ص إدار الشھري على

 .ومخرجات الدواء) بكلیة الصیدلة، وذلك بعد حصولھ على درجة الدكتوراه
 عب��دالرحمن ب��ن یحی��ى ب��ن حس��ین الح��ازمي /تعی��ین ال��دكتور عل��ى  التوص��یة بالموافق��ة .٥

وم على درجة أستاذ مس�اعد بقس�م اللغ�ة العربی�ة (تخص�ص األدب) بكلی�ة اآلداب والعل�
 .جة الدكتوراهبوادي الدواسر، وذلك بعد حصولھ على در

تیب�ي، خال�د ب�ن م�رزوق ب�ن س�راج ال�ذیابي الع /تعیین الدكتور على  التوصیة بالموافقة .٦
 على درجة أستاذ مساعد بقسم الق�رآن والدراس�ات اإلس�المیة (تخص�ص أنظم�ة) بكلی�ة
العل���وم والدراس���ات اإلنس���انیة بحوط���ة بن���ي تم���یم، وذل���ك بع���د حص���ولھ عل���ى درج���ة 

 .الدكتوراه
 عل��ى العم��ري،هللا ب��ن موس��ى  عطی��ةخال��د  /تعی��ین ال��دكتور عل��ى  ق��ةالتوص��یة بالمواف .۷

لھ إدارة األعم��ال ب��الخرج، وذل��ك بع��د حص��و الق��انون بكلی��ةوظیف��ة أس��تاذ مس��اعد بقس��م 
 .على درجة الدكتوراه

 ن�زي،العفیصل بن صغیر بن مدیفع الف�دعاني  /تعیین الدكتور على  التوصیة بالموافقة .۸
تش��فیر  –لھندس��ة الكھربائی��ة (تخص��ص االتص��االت عل��ى درج��ة أس��تاذ مس��اعد بقس��م ا

 ه.راالشبكات الالسلكیة) بكلیة الھندسة بالخرج، وذلك بعد حصولھ على درجة الدكتو
رج�ة على د الربیعي،حسین بن سعد بن محمد  /تعیین الدكتور على  التوصیة بالموافقة .۹

س��ة بكلی��ة الھند المتج��ددة)أس��تاذ مس��اعد بقس��م الھندس��ة المیكانیكی��ة (تخص��ص الطاق��ة 
 .بالخرج، وذلك بعد حصولھ على درجة الدكتوراه

فھد بن سلطان القحطاني، على درج�ة أس�تاذ  /تعیین الدكتور على  التوصیة بالموافقة .۱۰
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مس��اعد بقس��م العل��وم الطبیعی��ة والتطبیقی��ة (تخص��ص كیمی��اء غی��ر عض��ویة) بكلی��ة 
 .المجتمع باألفالج، وذلك بعد حصولھ على درجة الدكتوراه

تعی���ین ال���دكتورة / نح���ا بن���ت عل���ي ب���ن حم���ود ب���ن محم���د عل���ى  التوص���یة بالموافق���ة .۱۱
 والنق�د) تخص�ص البالغ�ةالعربی�ة ( بقس�م اللغ�ةعلى درج�ة أس�تاذ مس�اعد  القحطاني،

رج�ة وذل�ك بع�د حص�ولھا عل�ى د تمیم،بكلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة بحوطة بني 
 .الدكتوراه

 ري،مش�اتورة / فاطم�ة بن�ت عب�دهللا ب�ن محم�د آل تعیین ال�دكعلى  التوصیة بالموافقة .۱۲
الحس��بة  (تخص��صعل��ى درج��ة أس��تاذ مس��اعد بقس��م الق��رآن والدراس��ات اإلس��المیة 

ولھا وذل�ك بع�د حص� تم�یم،بكلیة العل�وم والدراس�ات اإلنس�انیة بحوط�ة بن�ي  والرقابة)
 .على درجة الدكتوراه

عل�ى  القرن�ي،ب�ن عب�دهللا  محسنة بنت محم�د /تعیین الدكتورةعلى  التوصیة بالموافقة .۱۳
بكلی��ة التربی��ة  العقی��دة) (تخص��صالدراس��ات اإلس��المیة  درج��ة أس��تاذ مس��اعد بقس��م

 بالدلم، وذلك بعد حصولھا على درجة الدكتوراه.
 

 ثانیاً: الترقیات:
ارك المش� األس�تاذ الدوس�ري،نایف ب�ن عم�ار ب�ن وقی�ان  / على ترقیة الدكتورالموافقة  .۱

 .أستاذ بةرت إلى العلوم والدراسات اإلنسانیة باألفالج ةالدراسات اإلسالمیة بكلی بقسم
رك المش��ا األس��تاذ عبدالباس��ط عبدالحمی��د محم��د محم��د / عل��ى ترقی��ة ال��دكتورالموافق��ة  .۲

 .أستاذ رتبة إلىالعلوم والدراسات اإلنسانیة باألفالج  ةالریاضیات بكلی بقسم
 بقس��مالمش��ارك  األس��تاذ فھم��ي،ماج��دة مج��دي محم��د  /ة عل��ى ترقی��ة ال��دكتورالموافق��ة  .۳

 .أستاذ رتبة إلىالعلوم والدراسات اإلنسانیة بالخرج  ةاألحیاء بكلی
 بقس�م المس�اعد األس�تاذ الدوس�ري،خالد بن خلف بن خالد  لدكتور/اعلى ترقیة الموافقة  .٤

 .مشارك أستاذ رتبةإلى الطب  ةطب األطفال بكلی
س��اعد الم األس��تاذ الغم��الس،خال��د ب��ن عب��دهللا ب��ن محم��د  ل��دكتور/اعل��ى ترقی��ة الموافق��ة  .٥

 .مشارك أستاذ رتبةإلى التربیة بالخرج  ةالمناھج وطرق التدریس بكلی بقسم
 بقس���مالمس���اعد  األس���تاذ ال���زین،ربی���ع أحم���د س���الم  ل���دكتور/اعل���ى ترقی���ة الموافق���ة  .٦

 .مشارك أستاذ رتبةإلى العلوم والدراسات اإلنسانیة باألفالج  ةالریاضیات بكلی
 بقس���مالمس��اعد  األس��تاذ األم��ین،ال��دكتورة/ روض��ھ عب��دالمنعم عل��ى ترقی��ة الموافق��ة  .۷

 مشارك. أستاذ رتبةإلى التربیة بالخرج  ةالدراسات اإلسالمیة بكلی
 مبقس��المس��اعد  األس��تاذ بلی��ق،ع��ادل عبدالفض��یل عی��د  ل��دكتور/اعل��ى ترقی��ة الموافق��ة  .۸

 .مشارك أستاذ رتبةإلى التربیة بوادي الدواسر  ةالدراسات اإلسالمیة بكلی
 بقس�مالمس�اعد  األس�تاذ األم�ین،عب�دهللا عب�دالرحیم محم�د  لدكتور/اعلى ترقیة الموافقة  .۹



 ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈeÜ√÷]<Ì”◊€π]<
‹È◊√j÷]<ÏÖ]áÊ<<

Ëà√÷]Çf¬<‡e<›^�â<4⁄˘]<Ì{√⁄^{qà<
<Ì√⁄^¢]<ÿÈ“Ê<gj”⁄ 

<Í€◊√÷]<ovf÷]Ê<^È◊√÷]<l^â]ÖÇ◊÷  

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz 
University 

Vice Rector’s Office 
For Graduate Studies & Scientific Research 

 

 
>Attach...:.................................المرفقات: ...>Date...................   ................التاریخ: ..................   No...:....الرقم : .................................

<VhJî۱۷۳<<tÜ§]۱۱۹٤۲<VÃi^‚۰۱٥۸۸٤٤۰۰<Vã“^ ۰۱٥۸۸٤٤۰۱    P.O. Box: 173  AL Kharj 11942,  Tel:015884400, Fax: 015884401 

 

 .مشارك أستاذ رتبةإلى اآلداب والعلوم بوادي الدواسر  ةعلوم الحاسب بكلی
 األس��تاذ القحط��اني،ال��دكتورة / ملیح��ة بن��ت محم��د ب��ن ذع��ف عل��ى ترقی��ة الموافق��ة  .۱۰

 .مشارك أستاذ رتبةإلى التربیة بالخرج  ةاللغة العربیة بكلی بقسمالمساعد 
 قس��مبالمس��اعد  األس�تاذ باداش��ا،منج��ور كولیھ�ار س��یاد  ل��دكتور/اعل��ى ترقی�ة الموافق�ة  .۱۱

 مشارك. أستاذ رتبةإلى اآلداب والعلوم بوادي الدواسر  ةعلوم الحاسب بكلی
مس�اعد ال األس�تاذ الخ�ثالن،منصور بن زید ب�ن إب�راھیم  لدكتور/اعلى ترقیة الموافقة  .۱۲

 .مشارك أستاذ رتبةإلى التربیة بالخرج  ةالعلوم التربویة بكلی بقسم
إدارة  بقس�مالمس�اعد  األس�تاذ أحم�د،ن�زار عم�ر عب�دهللا  ل�دكتور/اعلى ترقیة الموافقة  .۱۳

 .مشارك أستاذ رتبةإلى العلوم والدراسات اإلنسانیة باألفالج  األعمال بكلیة
مس�اعد ال األس�تاذ الدوس�ري،ولید ب�ن عب�دهللا ب�ن مس�فر  لدكتور/اعلى ترقیة الموافقة  .۱٤

 .مشارك أستاذ رتبةإلى التربیة بالخرج  ةاللغة العربیة بكلی بقسم
عد المس�ا األس�تاذ العتیب�ي،یاس�ر ب�ن حمی�د ب�ن ع�ایض  ل�دكتور/اعل�ى ترقی�ة الموافقة  .۱٥

 مشارك. أستاذ رتبةإلى التربیة بالخرج  ةاللغة العربیة بكلی بقسم
 عدم الموافقة على ترقیة عضوین من اعضاء ھیئة التدریس. .۱٦

 علمیة:ثالثاً: طلب القیام بمھمة 
ع��ن حض��ور دورة عض��و ھیئ��ة الت��دریس التوص��یة بالموافق��ة عل��ى االعت��ذار المق��دم م��ن  .۱

 .تدریبیة
 رابعاً: النشر العلمي:

ب��د ععل��ى التقری��ر الس��نوي لمجل��ة العل��وم التربوی��ة بجامع��ة األمی��ر س��طام ب��ن  الموافق��ة .۱
 .ھـ ۱٤۳۸/۱٤۳۹ومنح مكافآت رئیس واعضاء ھیئة التحریر للعام الجامعي  زالعزی

 .على تشكیل لجنة محكمین لفحص الكتاب الموافقة .۲
 الجامعة:خامسا: نقل داخل 

 بالموافقة على نقل لعضو ھیئة تدریس داخل الجامعة. التوصیة .۱
 تاسعاً: االستقالة أو التقاعد البكر لعضو ھیئة تدریس ومن في حكمھ:

 التوصیة بالموافقة على استقالة محاضر بكلیة ھندسة وعلوم الحاسب. .۱
 التوصیة بالموافقة على استقالة محاضر بكلیة إدارة األعمال بحوطة بني تمیم. .۲
 .باألفالج لمعیدة بكلیة العلوم والدراسات اإلنسانیةتوصیة بالموافقة على تقاعد مبكر ال .۳

 
 متعب العنزي 
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