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  هـ١٤٤٢ للعام الجامعي للمجلس العلمي األوىلقرارات الجلسة 

 هـ١٤/٠١/١٤٤٢املنعقدة بتاريخ 

 

 التعيينات:  )أوالً

هندسة وعلوم بكلية أستاذ مساعد  ،الحريببن غالب  مشعل  / الدكتور التوصية باملوافقة عىل تعي�   .١

 .الحاسب

الهندسة بوادي أستاذ مساعد بكلية  ،الدورسيسعود بن مبارك الدكتور / التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٢

 .الدوارس

الهندسة بوادي أستاذ مساعد بكلية  ،الدورسيعبيد بن مرثع الدكتور / التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٣

 الدوارس.
 

 الرتقيات:  )ثانياً 
 

 الرتقية إىل رتبة أستاذ: •

 ، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج.نبوي محمد دعبد املقصو الدكتور / حسام  .١

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج. ،إبراهيم حعبد الفتا الدكتور / عصام محمد  .٢

 الدوارس.كلية اآلداب والعلوم بوادي  ،سويبالدكتور / نسار  .٣

 كلية الصيدلة. ،الربعبد  نعبد الرحمالدكتورة / فاطمة محمد  .٤
 

 الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك:  •

 كلية الصيدلة.  ،السليسالدكتور / بدر بن بادي   .١

 كلية الرتبية بالخرج. ،املاليكالدكتور / حس� بن عيل   .٢

 كلية الرتبية بالخرج. ،البهاللبن فهد    خالد   / الدكتور   .٣

 كلية الرتبية بوادي الدوارس. ،املدرعبن بخيت    سفر   / الدكتور   .٤

 ، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج.لفاي بن اليف السلميالدكتور /   .٥

 كلية طب األسنان. ،األصقهالدكتور / محمد بن نارص   .٦
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 كلية الصيدلة. ،القر�الدكتور / محمد بن حامد   .٧

 األسنان.كلية طب  ،العامريبن محمد  هادي /الدكتور  .٨

 كلية إدارة األع�ل بالخرج. ،سهيل عجينهالدكتور / أحمد بن  .٩

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج. ،العالالدكتور / أحمد محمود فهيم ابو  .١٠

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج. ،الشوربجي نعبد الرحمالدكتور / محمد  .١١

 كلية إدارة األع�ل بالخرج. ،سنانالدكتور/ نبيل أحمد مرعي  .١٢

 كلية الصيدلة. ،الريايضالحسن  نعبد الرحمالدكتور/ ياس�  .١٣

 كلية الهندسة بالخرج. ،دعبد الرشيالدكتور / يحيى رشيد  .١٤

 لرتبية بالدمل.كلية ا ،الدسي��الدكتورة / تها� إبراهيم بن محمد  .١٥

 كلية الرتبية بالدمل. ،السيدالدكتورة / سحر عبده محمد  .١٦

 ، كلية الرتبية بالدمل.الدكتورة / علياء عمر كامل فرج .١٧

 ، كلية الرتبية بالخرج.الدكتورة / مشاعة بنت جهيم العتيبي .١٨

 كلية الرتبية بالدمل. ،املعلمالدكتورة / معامل بنت حسن  .١٩

 كلية الصيدلة. ،ك�لالدكتورة / مهناز  .٢٠

 كلية الرتبية بالدمل. ،رشعبيالدكتورة / وداد بنت عبدالله  .٢١

 
 ) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.١عدم املوافقة عىل ترقية ( العلمي قرر املجلس •

وكذلك  بالجامعة، عىل تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس وافق املجلس  •

 .املوافقة عىل إعادة تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس بالجامعة

 

 النرش العلمي: )ثالثاً 

عزيز ومنح مكافآت املوافقة عىل التقرير الســـنوي ملجلة العلوم الرتبوية بجامعة األم� ســـطام بن عبدال .١

 هـ.١٤٤١رئيس واعضاء هيئة التحرير للعام الجامعي 

 الرتقية.املوافقة عىل القاعدة التنفيذية آللية احتساب تأليف وترجمة الكتب يف  .٢

 .املوافقة عىل تشكيل لجنة لفحص كتاب واحتسابه ضمن الحد األد� للرتقية .٣
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 : املجالت العلمية) رابعاً 

 .عضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بدل متيز أل  مكافأةرصف  وافق املجلس عىل •

 

ك� قرر املجلس تـحدـيد املواعـيد النـهائـية الســـتقـبال املـعامالت الواردة من كلـيات وادارات الـجامـعة للعرض عىل 

 هـ، ك� بالجدول التايل.١٤٤٢املجلس العلمي قبل نهاية الفصل الدرايس الثا� للعام الجامعي الحايل 
 

 املوعد النهايئ  نوع الطلب  م 

 طلب التفرغ العلمي واالتصال العلمي.  ١

نهاية دوام يوم الخميس  

 م). ٢٠٢١/ ١/ ٢١هـ ( ١٤٤٢/ ٦/ ٢١

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

 نقل خدمات وتعي� عضو هيئة تدريس من خارج الجامعة  ٣

 باألستـــــاذ غيـــــر املتفــــرغ. االستعــانـــــة   ٤

 طلب االستقالة أو التقاعد املبكر لعضو هيئة التدريس.  ٥

 طلب نرش الكتب أو احتسابه ضمن الحد األد� املطلوب للرتقية.  ٦

نهاية دوام يوم الخميس  

 م). ٢٠٢١/ ٤/ ٢٢هـ ( ١٤٤٢/ ٩/ ١٠

 طلب رصف مكافاة بدل متيز يف النرش العلمي.  ٧

 الرتقية لرتبة أستاذ وأستاذ مشارك. طلب   ٨

 نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه داخل الجامعة.  ٩

 التعي� عىل رتبة أستاذ مساعد من داخل الجامعة.  ١٠

    متعب العنزي     
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