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  للمجلس العلمي التاسعةقرارات الجلسة 

 هـ٦/٩/١٤٤١املنعقدة بتاريخ  هـ١٤٤١للعام الجامعي 

 
افتتح املجلس الجلسة باملوافقة عىل إعادة تشكيل االجان الدامئة املنبثقة عن املجلس، وهم اللجنة الدامئة للتعيينات 

 املجلس القرارات التالية: اتخذوالرتقيات، واللجنة الدامئة للنرش والبحث العلمي، ثم 
 

 :من داخل الجامعة التعيينات أوالً: توصيات

بكلية  اللغة العربيةبقسم  أستاذ مساعد عىل رتبة ،التميمي هعبد اللإبراهيم بن عيل بن  / الدكتورتعي�  •

 .العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني متيم

 إصالح األسنانعىل رتبة أستاذ مساعد بقسم  ،املخضببن سعود  زعبد العزي أحمد بنالدكتور/ تعي�  •

 األسنان.طب بكلية 

بكلية  بة أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسبعىل رت ،العطيةالدكتور / محمد بن حمد بن محمد تعي�  •

 باألفالج.العلوم والدراسات اإلنسانية 

 بكلية الطب.  رتبة أستاذ مساعد بقسم الجراحةعىل ،القحطا�ظافر بن عيل  بن هعبد اللدكتور / التعي�  •

 الطب.بكلية  اذ مساعد بقسم الجراحةعىل رتبة أست ،املطريفالدكتور / رشيف بن ظاهر بن ثا� تعي�  •

عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية  ،الشمرا�ا�ان بنت محمد الدكتورة / تعي�  •

 متيم.العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني 

اعد بقسم الدراسات اإلسالمية عىل رتبة أستاذ مس ،الرشدانالدكتورة / ريم بنت مسفر بن مبارك تعي�  •

 بكلية الرتبية بالخرج.

 

 التعيينات من خارج الجامعة: ثانياً: توصيات

يف وحدة تعليم اللغة العربية لغ�  مساعد عىل رتبة أستاذ ،التميميفهد بن ح�د بن زيد  /الدكتور تعي�  •

 .بالخرج الرتبية بكليةالناطق� بها 

عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم الهندسة امليكانيكية  ،اللحيدان هعبد اللالدكتور / خالد بن سلي�ن بن تعي�  •

 بالخرج.بكلية الهندسة 

عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم الدراسات  ،عث�نآل  زعبد العزيبن  هعبد اللالدكتور / فهد بن تعي�  •

 اإلسالمية بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل.
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عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم املحاسبة بكلية إدارة  ،الدورسي هعبد اللبن  بن فراجالدكتور / نيف تعي�  •

 األع�ل بالخرج.

ذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية عىل رتبة أستا ،مدبشالدكتور / أحمد بن جابر بن يحيى تعي�  •

 العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل.

عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسب بكلية  ،موىسسعود بن عيل بن فواز آل الدكتور / تعي�  •

 باألفالج.العلوم والدراسات اإلنسانية 

بكلية عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسب  ،الدورسيالدكتور / وليد بن مثيب بن حمد تعي�  •

 الحاسب.هندسة وعلوم 

عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية  ،الحازميالدكتورة / زهراء بنت عيل بن يحيى تعي�  •

 بكلية اآلداب والعلوم بوادي الدوارس.

د بقسم الصيدلة اإلكلينيكية ، بكلية ، عىل رتبة أستاذ مساعالدكتورة / غادة بنت محمد أسعد عاملتعي�  •

 الصيدلة.

عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية  ،الدغيلبيالدكتورة / خلود بن جرمان بن خالد تعي�  •

 العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج.

اء بكلية العلوم عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم الكيمي ،الرحييلالدكتورة / صفاء بنت محمد بن سامل تعي�  •

 والدراسات اإلنسانية بحوطة بني متيم.

 الرياضيات،، عىل درجة أستاذ مساعد بقسم شاعل بنت مثبت بن حس� البيضا�م / ةالدكتور تعي�  •

 علوم والدراسات اإلنسانية بالخرج.بكلية ال

 

 :ةالرتقياملوافقات عىل  ثالثاً:

 الرتقية إىل رتبة أستاذ:

 .العلوم الطبية التطبيقية بالخرجكلية ، محمود الحسنمصطفى زه� الدكتور/  •

 الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك:

 العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل.، كلية مسعود قيزا�ملنصف بوعنان االدكتور /  •

 .كلية الطب ،الزهرا�جمعان بن محمد بن صالح الدكتور /  •

 الرتبية بالخرج.كلية  ،العس�يالدكتور / فيصل بن محمد  •

 كلية الرتبية بوادي الدوارس. ،السهيلالدكتور / خالد بن مطر  •



 

 المملكة العربیة السعودیة
  وزارة التعلیم

 جـامعـة األمیر سطام بن عبدالعزیز
 مكتب وكیل الجامعة 

  للدراسات العلیا والبحث العلمي 

 
 

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 : .................................

 P.O. Box: 173  AL Kharj 11942,  Tel:015884400, Fax: 015884401    ۰۱٥۸۸٤٤۰۱فاكس: ۰۱٥۸۸٤٤۰۰ھاتف: ۱۱۹٤۲الخرج  ۱۷۳ص.ب: 

 

 متيم.كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني  ،الهزاعالدكتور / حمد بن محمد بن سامل  •
 

 ك� أوىص املجلس بعدم املوافقة عىل ترقية لعضو هيئة تدريس بالجامعة إىل رتبة أستاذ.

املجلس عىل تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، ك� وافق ك� وافق 

 املجلس عىل إعادة تشكيل لجان املحكم� لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 

 العلمي:: النرش رابعاً 

 لعضو هيئة التدريس بالجامعة. األد� للرتقيةاحتساب كتاب كمرجع علمي ضمن الحد املوافقة عىل  •
 

 العلمي:: التفرغ خامساً 

 .عدم املوافقة عىل تأجيل إجازة تفرغ علمي لعضو هيئة التدريس بالجامعةالتوصية  •
 

 :التقاعد املبكر: سادساً 

 لعضو هيئة التدريس بالجامعة. طلب التقاعد املبكرالتوصية باملوافقة عىل  •
 

ك� أوىص املجلس باملوافقة بالجامعة،  باملوافقة عىل نقل داخل الجامعة لعضو هيئة التدريسك� أوىص املجلس 

 .إلعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف الجامعة بدل متيز مكافأةرصف عىل 
 

) رئيس املجلس العلمي( سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمياملجلس ض و فويف نهاية الجلسة 

 سعادة األستاذ باركقد و . هـ١٤٤١ الجامعيمن ينوب عنه بعض صالحياته خالل العطلة الصيفية للعام أو 

وكذلك  مساعد،عىل وظائف أستاذ  ألعضاء هيئة التدريس املعين�بن إبراهيم الخض�ي،  عبد الرحمن /الدكتور

 .املزيد من التوفيق والنجاح عىل هذا اإلنجاز العلمي ومتنى لهماملرق� إىل رتبة أستاذ وأستاذ مشارك 

 

 

 

 

 

    متعب العنزي    
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