
  
  هـ ١٤٣٩- ١٤٣٨للعام للمجلس العلمي  العاشرةقرارات الجلسة 

  م٢/٥/٢٠١٨الموافق هـ  ١٦/٨/١٤٣٩بتاريخ المنعقدة  
  

  لوائح وأنظمة: أوالً:
قة عن المجلس  )١ يات المنبث نات والترق لدائمة للتعيي كيل اللجنة ا الموافقة على إعادة تش

 .هـ١٤٤١-١٤٤٠نهاية العام الجامعي  حتىالعلمي 
ر والبحث العلمي المنبثقة عن المجلس  )٢ كيل اللجنة الدائمة للنش الموافقة على إعادة تش

 هـ.١٤٤١-١٤٤٠العلمي حتى نهاية العام الجامعي 

ية بالموافقة  )٣ ر  التوص وابط ألوعية النش اء على ض ر بالجامعة هيئة التدريس ألعض لنش
 أبحاثهم المقدمة للترقية العلمية.

  :تعييناتال ثانياً:
ية بالموافقة )١ لمان  /تعيين الدكتور على  التوص على وظيفة  البعيجان،ابراهيم بن أحمد س

ستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية (تخصص هندسة المواد) بكلية الهندسة بالخرج،  أ
 وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراه.

ية بالموافقة )٢ عب على  التوص عيل على وظيفة  عبد هللاتعيين الطبيب / مص محمد بن ش
م الباطنة بكلية  اعد بقس تاذ مس عودي  الطب،أس وله على درجة البورد الس وذلك بعد حص

 في الطب.
سمهري، على وظيفة  /تعيين الدكتورةعلى  التوصية بالموافقة )٣ خولة بنت ابراهيم محمد ال

ص علم األحياء الدقيقة  م االحياء (تخص اعد بقس تاذ مس علم البكتريا) بكلية العلوم -أس
 .وذلك بعد حصولها على درجة الدكتوراه بالخرج،والدراسات اإلنسانية 

  
  :ترقياتال ثالثاً:
الدراسات  بقسمالمشارك  األستاذ ،خالد بن هدوب المهيدب / على ترقية الدكتورالموافقة  )١

 .أستاذ رتبة إلىالتربية بالخرج  ةاإلسالمية بكلي
ة  )٢ دكتورالموافق ة ال د هللا / على ترقي د هللابن  عب د العزيبن  عب ة، زعب اذ الجمع ت  األس

 .أستاذ رتبة إلىهندسة وعلوم الحاسب  ةهندسة الحاسب بكلي بقسمالمشارك 
عيد  لدكتور/اعلى ترقية الموافقة  )٣ تاذ القحطاني،فواز س اعد  األس مالمس ة  بقس تعاض االس

 مشارك. أستاذ رتبةإلى طب األسنان  ةالسنيه بكلي
الجراحة  بقسمالمساعد  األستاذ الشهراني،سعد عبد الرحمن  لدكتور/اعلى ترقية الموافقة  )٤

 مشارك. أستاذ رتبةإلى  الطب ةبكلي
التربية وعلم  بقسمالمساعد  األستاذ العتيبي، عبد هللاخالد بن  لدكتور/اعلى ترقية الموافقة  )٥

 مشارك. أستاذ رتبةإلى النفس بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم 



طفي  لدكتور/اعلى ترقية الموافقة  )٦ تاذ ،رعبد الغفامحمد مص اعد  األس مالمس الح  بقس إص
 مشارك. أستاذ رتبةإلى طب األسنان  ةاألسنان بكلي

تاذ العكايلة، بعبد المطلماجد  عبد هللا لدكتور/الى ترقية عالموافقة  )٧ اعد  األس مالمس  بقس
 مشارك. أستاذ رتبةإلى  األعمال بالخرجإدارة  ةالقانون بكلي

 دريس بالجامعة إلى رتبة أستاذ مشارك.دم الموافقة على ترقية عضو هيئة تع )٨
 ً   : مكافأة بدل التميز:رابعا
التميز في النشر العلمي للدكتور/ أحمد بن إبراهيم فوده، الموافقة على صرف مكافأة بدل  )١

 األستاذ المساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة لمدة عامين.
عد بن مريع  )٢ ر العلمي للدكتور/ س رف مكافأة بدل التميز في النش الموافقة على ص

 الشهراني، األستاذ المساعد بقسم الصيدالنيات بكلية الصيدلة لمدة عامين.
ر العلمي للدكتور/ الموا )٣ رف مكافأة بدل التميز في النش عود  عبد هللافقة على ص بن س

 الشتيلي، األستاذ المساعد بقسم الصيدالنيات بكلية الصيدلة لمدة عامين.
الموافقة على صرف مكافأة بدل التميز في النشر العلمي للدكتور/ محمد بن حامد القرني،  )٤

 الصيدلة لمدة عامين. األستاذ المساعد بقسم العقاقير بكلية
لدكتور/ بدر بن  )٥ ر العلمي ل فأة بدل التميز في النش رف مكا  عبد هللالموافقة على ص

 الحريقي، األستاذ المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب لمدة عامين.
لد بن خلف  )٦ خا لدكتور/  ر العلمي ل بدل التميز في النش فأة  كا رف م قة على ص المواف

 قسم طب األطفال بكلية الطب لمدة عامين.الدوسري، األستاذ المساعد ب
ر/  )٧ ر العلمي للمحاض رف مكافأة بدل التميز في النش بن  نعبد الرحمالموافقة على ص

 محمد الفريح، بقسم األشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية لمدة عامين.
ر/ عقيل بن طنا  )٨ ر العلمي للمحاض رف مكافأة بدل التميز في النش الموافقة على ص

 العنزي، بقسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي بكلية العلوم الطبية التطبيقية لمدة عامين.
ن  )٩ ر العلمي للدكتور/ محمد بن حس رف مكافأة بدل التميز في النش الموافقة على ص

انية بالخرج لمدة  ات اإلنس م الكيمياء بكلية العلوم والدراس اعد بقس تاذ المس ي، األس القيس
 عامين.

ليمان الموافقة  )١٠ ر العلمي للدكتور/ ثامر بن س رف مكافأة بدل التميز في النش على ص
 المنيف، األستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بالخرج لمدة عامين.

الموافقة على صرف مكافأة بدل التميز في النشر العلمي للدكتور/ سعود بن محمد سعود  )١١
 دسة الكهربائية بكلية الهندسة بالخرج لمدة عامين.األستاذ المساعد بقسم الهن سعيد،

لدكتور/ محمد بن بطاح  )١٢ ر العلمي ل فأة بدل التميز في النش رف مكا الموافقة على ص
مري، انية بالخرج لمدة  الش ات اإلنس م الكيمياء بكلية العلوم والدراس اعد بقس تاذ المس األس

  عامين.
 ً   طلب القيام بمهمة علمية : :خامسا

ية بالموافقة  .١ ري،موعد قيام الدكتور / خالد بن خلف  على تأجيلالتوص تاذ  الدوس األس



المساعد بقسم طب األطفال بمهمة علمية لحضور دورة تدريبية بعنوان " الزمالة السريرية 
شفى األمير ألفريد  سكري بمست سكري " بمركز ال والتي تنظمها جامعة في عالج مرض ال

  م.١/١٠/٢٠١٨م اعتباراً من سيدني بأستراليا لمدة عا
 .بالجامعةالتوصية بعدم الموافقة لحضور دورة تدريبية لعدد من أعضاء هيئة التدريس  .٢

  :االستعانة بأساتذة غير متفرغين سادساً:
تاذ مشارك  على التوصية بالموافقة .١ تعانة بخدمات الدكتور/ عمر بن سعود العيد، كأس االس

رة)  ص عقيدة ومذاهب معاص المية (تخص ات اإلس م الدراس التربية بكلية غير متفرغ بقس
ي األول للعام الجامعي  بالخرج، ل الدراس -١٤٣٩وذلك لمدة عام اعتباراً من بداية الفص
 .هـ١٤٤٠

  سابعاً: التفرغ العلمي:
تاذ  .١ الموافقة على تقرير التفرغ العلمي المقدم من الدكتور / خالد بن هدوب المهيدب، األس

المية بكلية التربية  ات اإلس م الدراس ارك بقس ي  بالخرج لمدةالمش ل الدراس عام من الفص
 .هـ خارج المملكة١٤٣٨-١٤٣٧الثاني للعام الجامعي 

  ثامناً: النشر العلمي:
تأليف الدكتور/ ناصر  منب بعنوان (المدخل الى علم الداللة)، الموافقة على احتساب الكتا .١

م اللغة العربية بكلية التربية بالخرج،  زعبد العزيبن  اعد بقس تاذ المس الهذيلي، األس
 .والمنشور بمكتبة المتنبي ضمن الحد األدنى للترقية

 .على تشكيل لجنة محكمين لفحص الكتاب الموافقة .٢
 ً  التقاعد البكر لعضو هيئة تدريس ومن في حكمه:: االستقالة أو تاسعا

 .بكلية الطب لمعيدالتوصية بعدم الموافقة على طلب االستقالة  .١
  

ات العليا والبحث العلمي كما وافق المجلس عادة وكيل الجامعة للدراس  رئيس( على تفويض س
الحيات )العلميالمجلس  يفية  المجلس العلمي أو من ينوب عنه بعض ص خالل العطلة الص

 .هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 
  

متعب العنزي 

  


