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 هـ١٩/١/١١٤٤املنعقدة بتاريخ  هـ١٤٤١للمجلس العلمي  األوىلقرارات الجلسة 
 

 أوالً التعيينات:

العلـوم بكليـة أسـتاذ مسـاعد  ،بن عبدالله العتيبـي مزيد /التوصية باملوافقة عىل تعي� الدكتور  .١

 .بالخرج التطبيقيةالطبية 

أسـتاذ مسـاعد بكليـة  الفـريح،التوصية باملوافقة عىل تعي� الدكتور / عبـدالرحمن بـن محمـد  .٢

 العلوم الطبية التطبيقية بالخرج.

أسـتاذ مسـاعد بكليـة العلـوم  العنـزي،التوصية باملوافقة عىل تعي� الدكتور / عقيل بـن محمـد  .٣

 الطبية التطبيقية بالخرج.

أسـتاذ مسـاعد بكليـة العلـوم  الهزا�،افقة عىل تعي� الدكتورة / تها� بنت محمد التوصية باملو  .٤

 والدراسات اإلنسانية بالخرج.
 

 ثانياً الرتقيات:

 الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك:

 كلية الرتبية بالخرج. الشهري،عبدالله بن عيل الدكتور/  .١

 .الصيدلةكلية  الشهرا�،سعد بن مريع الدكتور/  .٢

 .كلية طب األسنان القربان،عيل بن عبدالعزيز الدكتور/  .٣

 .الصيدلةكلية  العليوي،أحمد بن سلي�ن الدكتور/  .٤

 .املجتمع بالخرجكلية  بيومي،عبدالرزاق يوسف الدكتور/  .٥

 .الرتبية بوادي الدوارسكلية  زيك،حسام محمود الدكتور/  .٦

 .والدراسات اإلنسانية بالخرجالعلوم كلية  الصواف،أ�ن ك�ل الدكتور/  .٧

 بالخرج. العلوم والدراسات اإلنسانيةكلية  عمر،عبدالفتاح عطيه عبدالفتاح  الدكتور/ .٨

 .هندسة وعلوم الحاسبكلية  العسكر،هيا بنت عبدالعزيز الدكتورة/  .٩

 ) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.٢وقرر املجلس عدم املوافقة عىل ترقية (

 عىل تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. ك� وافق املجلس
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 :النرش العلميثالثاً 

عىل التقرير السنوي ملجلة العلوم الرتبويـة بجامعـة األمـ� سـطام بـن عبـدالعزيز ومـنح  املوافقة .١

 .هـ ١٤٣٩/١٤٤٠مكافآت رئيس واعضاء هيئة التحرير للعام الجامعي 

 :العلمية : املجالترابعاً 

 .بكلية املجتمع بالخرج انشاء فرع للجمعية السعودية لكليات املجتمع املوافقة عىل .١

 العلمي:النرش خامسا: 

 للرتقية. األد�املوافقة عىل تقارير تحكيم كتاب الحتسابه ضمن الحد . ١

 لغرض طباعته ونرشه عىل نفقة الجامعة ككتاب مرجعي. كتاب املوافقة عىل تقارير تحكيم .٢

 مكافـأة وتشمل رصفعدة قرارات تخص أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم  ك� وافق املجلس عىل

 متيز.بدل 

ك� قرر املجلس تحديد املواعيـد النهائيـة السـتقبال املعـامالت الـواردة مـن كليـات وادارات الجامعـة 

، كـ� هــ١٤٤١للعرض عىل املجلس العلمي قبـل نهايـة الفصـل الـدرايس الثـا� للعـام الجـامعي الحـايل 

 :بالجدول التايل
 

 املوعد النهايئ نوع الطلب م

 العلمي.طلب التفرغ العلمي واالتصال  ١

 

هـ ٢٦/٦/١٤٤١نهاية دوام يوم الخميس 

 م).٢٠/٢/٢٠٢٠(

 طلب حضور دورة تدريبية أو ورشة عمل يف مجال التخصص. ٢

 نقل خدمات وتعي� عضو هيئة تدريس من خارج الجامعة ٣

 االستعــانـــــة باألستـــــاذ غيـــــر املتفــــرغ. ٤

 لعضو هيئة التدريس.طلب االستقالة أو التقاعد املبكر  ٥

هـ ١٧/٧/١٤٤١نهاية دوام يوم الخميس  طلب نرش الكتب أو احتسابه ضمن الحد األد� املطلوب للرتقية. ٦

 طلب رصف مكافاة بدل متيز يف النرش العلمي. ٧ م).١٢/٣/٢٠٢٠(

هـ ١٦/٨/١٤٤١نهاية دوام يوم الخميس  طلب الرتقية لرتبة أستاذ وأستاذ مشارك. ٨

 نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه داخل الجامعة. ٩ م).٩/٤/٢٠٢٠(

 التعي� عىل رتبة أستاذ مساعد من داخل الجامعة. ١٠
هـ ٣٠/٨/١٤٤١نهاية دوام يوم الخميس 

 م).٢٣/٤/٢٠٢٠(
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