
الخامس عشر للمجلس العلمً للعام الدراسً  االجتماع محضرملخص 
 هـ0321/0320

 م12/2/1101هـ الموافق 01/3/0320المعقود بتارٌخ 

 

1 

 

 
 التعينات

أحمد بن ناصر العمرانً ، بوظٌفة  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .0

 .بكلٌة الطب  أستاذ مساعد بقسم علوم القلب

، بوظٌفة  عبدهللا الحمٌديأحمد بن  /الدكتورتعٌٌن الموافقة على  .1

 .علم األمراض بكلٌة الطب أستاذ مساعد بقسم 

حمد ولً إبراهٌم ، عبدالماجد بن م / الدكتورتعٌٌن  علىالموافقة  .2

 .بكلٌة المعلمٌن  بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنٌة

،  ناصر بن محمد العقٌلً /الدكتورتعٌٌن الموافقة على نقل خدمات و .3

 . بكلٌة الهندسة بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة المٌكانٌكٌة

 االستعانة
ن بن مدٌرس عبدالرحم/ الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .4

، أستاذاً  آلدابابكلٌة  بقسم التارٌخالمدٌرس ، األستـاذ المساعد 

هـ 0/7/0320اعتباراً من  عام دراسً واحد لمدة غٌر متفرغ 

 . ( هـ0320/0321حتى نهاٌة  العام الدراسً )

عبدهللا بن علً / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .5

، أستاذاً غٌر  آلدابابكلٌة  بقسم التارٌخاألستاذ المشارك ، الزٌدان 

حتى )هـ 0/7/0320عام دراسً واحد  اعتباراً من لمدة متفرغ 

 . ( هـ0320/0321ٌة  العام الدراسً نها

عوٌضة بن متٌرٌك / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .7

 ، أستاذاً غٌر متفرغ آلدابابكلٌة  ، األستـاذ بقسم التارٌخ الجهنً

اٌة العام حتى نه) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن

 .(هـ0321/0322الدراسً 

محمد بن فارس / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .2

، أستاذاً غٌر متفرغ  آلدابابكلٌة  ، األستـاذ بقسم التارٌخ الجمٌل

العام  حتى نهاٌة) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن

 (.هـ0321/0322الدراسً 
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عبدهللا بن محمد / االستعانة بخدمات الدكتور تجدٌدالموافقة على  .9

، أستاذاً غٌر متفرغ  آلدابابكلٌة  ، األستـاذ بقسم التارٌخ السٌف

اٌة العام حتى نه) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌن

 .( هـ0321/0322الدراسً 

عبدالغفور بن / ستعانة بخدمات الدكتوراال تجدٌدالموافقة على  .01

، أستاذاً غٌر  آلدابابكلٌة  إسماعٌل الروزي ، األستـاذ بقسم التارٌخ

حتى نهاٌة ) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنمتفرغ 

 ( هـ0321/0322العام الدراسً 

عائشة بنت سعٌد / االستعانة بخدمات الدكتورة تجدٌدالموافقة على  .00

، أستاذاً غٌر  آلدابابكلٌة  ، األستـاذ بقسم التارٌخ لجداٌلأبو ا

اٌة حتى نه) هـ0/7/0320من  اعتباراً  دراسٌٌن لمدة عامٌنمتفرغ 

 .(هـ0321/0322العام الدراسً 

منٌرة بنت داود / الموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتورة .01

، أستاذاً غٌر  العلً ، األستـاذ المساعد بقسم التارٌخ بكلٌة اآلداب

حتى نهاٌة )هـ 0/7/0320متفرغ لمدة عام دراسً اعتباراً من 

 (.هـ0320/0321العام الدراسً 

عواطف بنت أدٌب / الموافقة على تجدٌد االستعانة بخدمات الدكتورة .02

سالمة ، األستـاذ المساعد بقسم التارٌخ بكلٌة اآلداب ، أستاذاً غٌر 

اٌة حتى نه)هـ 0/7/0320 متفرغ لمدة عام دراسً اعتباراً من

 .( هـ0320/0321العام الدراسً 

محمود بن أحمد منشً ، / الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .03

األستـاذ بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم ، أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن 

ٌة العام الدراسً حتى نها)هـ 05/01/0320دراسٌٌن اعتباراً من 

 .( هـ0321/0322

حسن بن محمد الحازمً ، / افقة على االستعانة بخدمات الدكتورالمو .04

األستـاذ بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم ، أستاذاً غٌر متفرغ لمدة عامٌن 

العام الدراسً حتى نهاٌة ) هـ0/7/0320دراسٌٌن اعتباراً من 

 . (هـ0321/0322
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 التفرغ العلمي
بن ناصر  عامر/ الموافقة على ماتم إنجازه من قبل الدكتور  .05

المطٌر،األستاذ بقسم الجغرافٌا بكلٌة اآلداب،  أثناء إجـازة التفرغ 

الثانً  )العلمـً التً منحـت له لمدة فصل دراسً واحد  

 (.هـ19/0321

مروان بن محمد / تم إنجازه من قبل الدكتور  الموافقة على ما .07

 الخواجه،األستاذ بقسم األمراض الجلدٌة بكلٌة الطب  أثناء إجـازة

 (.هـ19/0321) عام دراسً    التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة

الموافقة على تغٌٌر نوع التفرغ العلمـً الحالً  للدكتور سلطان بن  .02

   مقرن المقرن بقسم األمراض الباطنٌة بكلٌة الطب لمدة عام  دراسً

لٌكون داخلً وخارجً ، ٌقضٌها فً جامعة الملك ( هـ21/0320) 

                 ٌدنً بأسترالٌا، وٌعطى خط سٌر كالتالًسعود وجامعة س

 .مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة (الرٌاض/ سٌدنً/الرٌاض) 

/ التفرغ العلمً الممنوحة  للدكتور  إجازة إلغاءالموافقة على  .09

مشاري بن عبدالرحمن النعٌم، األستاذ المشارك بقسم العلوم 

               سٌة لمدة عام  دراسًالسٌاسٌة بكلٌة األنظمة والعلوم السٌا

نظراً لعدم تمتعه بها إلعارته لمجلس التعاون لدول ( هـ21/0320) 

 .م0/9/1119الخلٌج العربً لمدة عام بدءاً من 

 الدورات التدريبية وورش العمل
الجوهرة بنت علً الحصٌن، / الموافقة على حضور الدكتورة  .11

األسنان بكلٌة طب األسنان،  األستاذ بقسم طب أسنان األطفال وتقوٌم

وسائل طرق البحوث السرٌرٌة فً ) دورة تدرٌبٌة صٌفٌة بعنوان 

، فً كلٌة طب األسنان بجامعة واشنطن بالوالٌات ( طب األسنان

هـ إلى 04/7/0320المتحدة األمرٌكٌة خالل الفترة من 

 . هـ   وبدون رسوم14/2/0320
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فوزي بٌدس، األستاذ  لٌلى بنت/ الموافقة على حضور الدكتورة .10

المساعد بقسم طب أسنان األطفال وتقوٌم األسنان بكلٌة طب 

وسائل طرق البحوث ) األسنان ، دورة تدرٌبٌة صٌفٌة بعنوان 

، فً كلٌة طب األسنان بجامعة واشنطن ( السرٌرٌة فً طب األسنان

هـ إلى 04/7/0320بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة خالل الفترة من 

 .    وبدون رسوم.  هـ14/2/0320

أعّبء ثٕذ ِحّذ / اٌّٛافمخ ػٍى رؼذًٌ اٌمشاس اٌغبثك ثّٕح اٌذوزٛسح .11

، األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ طت أعٕبْ األطفبي ٚرمٌُٛ األعٕبْ اٌججٍش 

ثىٍٍخ طت األعٕبْ ارصبي ػًٍّ خالي اإلجبصح اٌصٍفٍخ ٌٍىْٛ دٚسح 

، ( ألعٕبْٚعبئً طشق اٌجحٛس اٌغشٌشٌخ فً طت ا) رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ 

فً وٍٍخ طت األعٕبْ ثجبِؼخ ٚاشٕطٓ ثبٌٛالٌبد اٌّزحذح األِشٌىٍخ 

ٚثذْٚ .  ٘ـ51/8/5345٘ـ إٌى 51/7/5345خالي اٌفزشح ِٓ 

 .        سعَٛ

 اإلتصال العلمي     

ػجذهللا ثٓ عبٌُ اٌجبسهللا، األعزبر ثمغُ / لٍبَ اٌذوزٛساٌّٛافمخ ػٍى  .54

 اٌخالٌبجبصح اٌصٍفٍخ، فً ِشوض ػًٍّ أصٕبء اإل ثبرصبيػٍَٛ اٌمٍت ، 

ػٍخ اٌجٌٍٛٛجٍخ ثّذٌٕخ شٍفٍذ ثبٌٍّّىخ اٌّزحذح اػزجبساً ِٓ زاٌج

 . اعبثٍغ 8ٌّٚذح  51/6/5252

ػبدي ثٓ حّذ اٌغحٍجبًٔ، األعزبر / لٍبَ اٌذوزٛساٌّٛافمخ ػٍى   .53

، ثئرصبي ػًٍّ أصٕبء ثىٍٍخ اٌطتاٌّشبسن ثمغُ طت ٚجشاحخ اٌؼٍْٛ 

ً ِغزشفى ًٌ٘ٛ رشٍٔزً ثّذٌٕخ ٌٚغٍٕك وٌٛٓ اإلجبصح اٌصٍفٍخ، ف

 .ٌّٚذح أعجٛػٍٓ 53/6/5252ثأٌّبٍٔب اػزجبساً ِٓ 

 املنح التدريبية     
ػجذهللا ثٓ ػطٍخ اٌض٘شأً  ثّٕحخ / اٌّٛافمخ ػٍى اٌزحبق اٌذوزٛس .51

فٍجشاٌذ اٌّمذِخ ِٓ اٌغفبسح األِشٌىٍخ ثبٌشٌبض ٌّذح ػبَ ثذءاً ِٓ 

َ ٚاٌزً عزىْٛ فً 5225/ ِٛبٌ/55َ ٚحزى 5252/اغغطظ/5

 .وٍٍخ ٍ٘ٛعزٓ ٌٍّجزّغ اٌذًٌٚ ثٛالٌخ رىغبط
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 الرتشيح للجوائز
رزٌٛى ِجبٌظ اٌىٍٍبد اٌزششٍح ِجبششح ٌٍجٛائض اٌّٛافمخ ػٍى أْ  .56

اٌزً رؼٍٓ ػٕٙب اٌٍٙئبد ٚاٌّؤعغبد ٚٔحٛ٘ب ثؼذ اٌزأوذ ِٓ رٛفش 

ضَ ششٚط اٌجبئضح فً اٌّششح، ِبٌُ ٌىٓ ٕ٘بن اػزجبسد خبصخ رغزٍ

 .اٌؼشض ػٍى اٌّجٍظ اٌؼًٍّ

 النشر العلمي
ٔحٛ فُٙ )ػٍى ٔشش ِششٚع اٌزشجّخ اٌؼشثٍخ ٌىزبة  اٌّٛافمخ .57

رشجّخ ، ٌٍىْٛ ِشجؼبً ػٍٍّبً  ػٓ طشٌك اٌجبِؼخ( اخزجبساد اٌٍذائٓ

ػضّبْ ثٓ ٌحً اٌؼضّبْ، األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ / اٌذوزٛس

ح حغًٕ اٌٍٍضً، األعزبر ساث/ اٌىٍٍّبئٍخ ثىٍٍخ إٌٙذعخ، ٚاٌذوزٛس

 .ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٍٍّبئٍخ ثىٍٍخ إٌٙذعخ

وٍف ٌؼًّ )ػٍى ٔشش ِششٚع اٌزشجّخ اٌؼشثٍخ ٌىزبة  اٌّٛافمخ .58

ٌٍىْٛ ِشجؼبً  ػٓ طشٌك اٌجبِؼخ( اٌزصٌٛش ثبٌشٍٔٓ اٌّغٕبطٍغً

األعزبر اٌّشبسن حغٓ فؤاد ِحّذ اٌغٍذ، / رشجّخ اٌذوزٛس، ػٍٍّبً 

/ ٚاٌذوزٛس(  ِزؼبلذ) زطجٍمٍخ ثىٍٍخ اٌّجزّغ ثمغُ اٌؼٍَٛ اٌطجٍخ اٌ

ٔبصش ِحّذ ػجذاٌغالَ األعزبر اٌّشبسن ثمغُ اٌؼٍَٛ اٌطجٍؼٍخ ثىٍٍخ 

 (  ِزؼبلذ)اٌّجزّغ

اٌّطٍٛة ٔششٖ ، (رمٍٕخ اٌخّبئش)وزبة  ِششٚع ػٍى طجبػخ اٌّٛافمخ .59

جبثش ثٓ / ػٓ طشٌك اٌجبِؼخ ٌٍىْٛ ِشجؼبً ػٍٍّبً ، رأٌٍف اٌذوزٛس 

، األعزبر ثىٍٍخ اٌضساػخ ثجبِؼخ إٌٍّب ثجّٙٛسٌخ ِصش صاٌذ ثشٌشخ

 .اٌؼشثٍخ

اٌٛالغ ٚإٌظشح : رمٍٕخ إٌبٔٛ)وزبة  ِششٚع ػٍى طجبػخ اٌّٛافمخ .42

اٌّطٍٛة ٔششٖ ػٓ طشٌك اٌجبِؼخ ٌٍىْٛ ِشجؼبً ػٍٍّبً ، (اٌّغزمجٍٍخ

أحّذ / ِحّذ ثٓ ػجذٖ ِغٍُ، ، ٚاٌذوزٛس/ ، رأٌٍف اٌذوزٛس 

ػًٍ ثٍٙىً، ثمغُ إٌجبد ٚاألحٍبء اٌذلٍمخ،  /ػجذاٌّجٍذ، ٚاٌذوزٛس

 .ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ
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اٌجغشافٍب اٌزبسٌخٍخ ٌّٛلغ ششس )وزبة  ِششٚع ػٍى طجبػخ اٌّٛافمخ .45

اٌّطٍٛة ٔششٖ ػٓ طشٌك اٌجبِؼخ ٌٍىْٛ ِشجؼبً ، (فً ِحبفظخ اٌؼال

ِحّذ فضً / ثذس ثٓ ػبدي اٌفمٍش، ٚاٌذوزٛس/ ػٍٍّبً ، رأٌٍف اٌذوزٛس 

ِطٍك ثٓ عٍٍّبْ / ، ٚاألعزبر ٌجغشافٍب ثىٍٍخ اَداة ثمغُ ا ثٛسٚثٗ

 .ك  اٌّطٍ

، ضّٓ اٌحذ األدٔى (اإلداسح اٌشٌبضٍخ)اٌّٛافمخ ػٍى احزغبة وزبة .45

سائذ ِحّذ / اٌّطٍٛة ٌٍزشلٍخ ٌذسجخ أعزبر ِشبسن، رأٌٍف اٌذوزٛس

إثشاٍُ٘ اٌغطشي األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اٌزذسٌت اٌزطجٍمً ثىٍٍخ 

 .اٌشٌبضخاٌزشثٍخ اٌجذٍٔخ ٚ

، (إٌظشٌخ ٚاٌزطجٍك: طٍف اٌّٛعجبٚس) اٌّٛافمخ ػٍى احزغبة وزبة .44

/ ضّٓ اٌحذ األدٔى اٌّطٍٛة ٌٍزشلٍخ ٌذسجخ أعزبر، رأٌٍف اٌذوزٛسح

 .ِٙب ثٕذ حّذ اٌمٍٕجظ، األعزبر اٌّشبسن ثمغُ اٌىٍٍّبء ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ

 عٍٍّبْ ثٓ ػجذاٌشحّٓ اٌزٌٍت،/ اٌّٛافمخ ػٍى رؼٍٍٓ عؼبدح اٌذوزٛس .43

فشع اٌغٍبحخ )سئٍغبً ٌٍٙئخ اٌّحشسٌٓ ٌّجٍخ جبِؼخ اٌٍّه عؼٛد 

عبٌُ ثٓ أحّذ طٍشاْ، ٚوًٍ / ، ثذٌالً ٌغؼبدح األعزبر اٌذوزٛس(ٚاَصبس

اػزجبساً ِٓ  ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجحش اٌؼًٍّ وٍٍخ اٌغٍبحخ ٚاَصبس

 .٘ـ 5345/5345ثذاٌخ اٌفصً األٚي ٌٍؼبَ اٌذساعً 

 


