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فهذ بي عبذالعزٌز بي هحوذ الخشٌجً، / الوىافقة على تشقٍة الذكتىس  .1

 . لذسجة أستار هشاسك بقسن اإلعالم بكلٍة اَداب 

عبذالعظٍن شعباى عبذالباقً / الوىافقة على تشقٍة الذكتىس  .2

 .، لذسجة أستار هشاسك بقسن علن الحٍىاى بكلٍة العلىم عبذالجىاد

ههذي بي هعٍض بي سٍف السلطاى ، / الوىافقة على تشقٍة الذكتىس  .3

 . لذسجة أستار بقسن االقتصاد الزساعً بكلٍة علىم األغزٌة والزساعة 

احتساب الخبرات ألعضاء هٌئة التدرٌس المتعاقدٌن فً غٌر  عدم .4

التدرٌس الجامعً وبعد الحصول على المؤهل العلمً الذي تم التعاقد 

معه على أساسه ألغراض الترقٌة العلمٌة أٌنما كانت تلك الخبرات، 

وعدم احتساب اإلنتاج العلمً المنشور أو المقبول للنشر فً تلك 

 . الفترة

 التعيينات
فهد بن خلف البادي، / لموافقة على نقل خدمات وتعٌٌن الدكتور ا .5

 .بوظٌفة أستاذ مساعد بقسم االقتصاد بكلٌة إدارة األعمال 

 

 االستعانة
عبدهللا بن صالح الخلٌل ، / الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .6

األستاذ بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم ، أستاذاً غٌر 

حتى نهاٌة الفصل الدراسً )هـ  1/7/1432غ اعتباراً من متفر

 ( .هـ1433/1434األول للعام الجامعً 

محمد بن ناصر الٌمنً ، / الموافقة على االستعانة بخدمات الدكتور .7

األستاذ بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم ، أستاذاً غٌر 

ل الدراسً حتى نهاٌة الفص)هـ  1/7/1432متفرغ اعتباراً من 

 ( .هـ1433/1434األول للعام الجامعً 



 النشر العلمي
، (مقدمة فً علم الفلك)الموافقة على طباعة مشروع كتاب     .8

المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لتغطٌة المقرر الدراسً 

أٌمن سعٌد / تألٌف الدكتور ( مقدمة فً علم الفلك –فلك /101)

، واألستاذ حسٌن علً محمد صالح النواوي/ كردي، والدكتور

 .الطرابلسً، بقسم الفٌزٌاء والفلك  بكلٌة العلوم

/ ، تألٌف الدكتور(التقابل مع الحاسب)عدم الموافقة على نشر كتاب  .9

حسن فؤاد محمد  السٌد، األستاذ المشارك بقسم الهندسة الطبٌة 

بكلٌة المجتمع بالرٌاض، عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌاً 

 .انطباق معاٌٌر المجلس العلمً علٌهوذلك لعدم 

 Plant Biology-in)الموافقة على طباعة مشروع كتاب    .10

brief )،  ،ًالمطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لٌكون مرجعاً علمٌا

محمد بن حمد بن محمد الوهٌبً ، األستاذ بقسم / تألٌف الدكتور

 .النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العلوم

التطبٌقات العلمٌة لألحافٌر )ة طباعة كتاب الموافقة على إعاد .11

، المطلوب نشره عن طرٌق الجامعة لتغطٌة المقرر (الدقٌقة

/ ، تألٌف الدكتور (مبادئ األحافٌر الدقٌقة –جٌو  242) الدراسً 

 .علً عبدهللا الفرٌح، بقسم الجٌولوجٌا بكلٌة العلوم

 تقارير التفرغ العلمي
عادل بن عبدالشكور / بل  الدكتورالموافقة على ما تم إنجازه من ق .12

بكلٌة المعلمٌن،   االسالمٌةالزرقً،األستاذ المساعد بقسم الدراسات 

أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له خالل العام الدراسً 

 (.هـ30/1431)

خالد بن عمر / الموافقة على ما تم إنجازه من قبل الدكتور  .13

دراسات االجتماعٌة بكلٌة اآلداب، الردٌعان،األستاذ المساعد بقسم ال

أثناء إجـازة التفرغ العلمـً التً منحـت له لمدة عام دراسً 

 (.هـ28/1429)

 



 التفرغ العلمي جازةإ -تأجيل – إلغاء
عٌسى بن ناصر / الموافقة على إلغاء التفرغ العلمً للدكتور .14

، األستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنٌة والممنوحة له الدرٌبً

 ( هـ 1431/1432الثانً ) لمدة فصل دراسً واحد  

 

 التفرغ العلمي جازةإ
 

إبراهٌم بن عبدالعزٌز الواصل،  /  الموافقة على منح الدكتور  .15

األستاذ بقسم اإلحصاء وبحوث العملٌات بكلٌة العلوم،إجازة تفرغ 

 (  20000) وبمٌزانٌة مقدارها حدفصل دراسً واعلمً 

أحمد بن عبدهللا بن خضٌر األستاذ /  الموافقة على منح الدكتور  .16

المساعد بقسم علوم المكتبات والمعلومات بكلٌة اآلداب، إجازة 

األول )تفرغ علمً خارجً لمدة  فصل دراسً واحد  

 (  38600) هـ وبمٌزانٌة مقدارها1432/1433

بدر بن عادل الفقٌر،األستاذ المشارك /  ور الموافقة على منح الدكت .17

بقسم الجغرافٌا بكلٌة اآلداب، إجازة تفرغ علمً لمدة فصل دراسً 

 (  43000) وبمٌزانٌة مقدارها(هـ 1432/1433األول )واحد 

عبدالوهاب  رجب هاشم بن /  الموافقة على منح الدكتور .18

وم، إجازة صادق،األستاذ بقسم النبات واألحٌاء الدقٌقة بكلٌة العل

 (هـ 1432/1433األول )تفرغ علمً لمدة فصل دراسً واحد 

ماجد بن صالح العقٌل ، األستاذ /  الموافقة على منح الدكتور  .19

المشارك بقسم الكٌمٌاء الحٌوٌة بكلٌة العلوم، إجازة تفرغ علمً 

              ، وبمٌزانٌة مقدارها(هـ 1432/1433) لمدة عام  دراسً 

 (30000  ) 

خالد بن حسن  بانصر ، األستاذ / الموافقة على منح الدكتور  .20

المساعد بقسم القانون الخاص بكلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ، 

األول )إجازة تفرغ علمً داخلً وخارجً لمدة فصل  دراسً واحد 

 (هـ 1432/1433



 

 اجلمعيات العلمية           
لٌصبح ( السعودٌةجمعٌة طب األطفال )الموافقة على تغٌٌر اسم  .21

 .مع الرفع بذلك لمجلس الجامعة( الجمعٌة السعودٌة لطب األطفال)

خاطب عمٌد كلٌة الطب بشأن جمعٌة علم األمراض والمختبرات م .22

إدارة التعاون الدولً والملحوظات الواردة علٌها من الطبٌة 

 .والجمعٌات العلمٌة

 

 القسم الثاني
 الرتقيات

أصدر المجلس العلمً قراراً بأن ٌعاد طلب أحد أعضاء هٌئة  .23

التدرٌس المتقدمٌن للترقٌة إلى كلٌته عندما ٌتحسن مستوى أدائه 

 .عد عام من دراسً من تارٌخ هذا القرار التدرٌسً والوظٌفً ب

 

 
 :النشر العلمي

 . لٌكونا مرجعٌن علمٌٌن كتابٌنعدم الموافقة على نشر مشروع  .24

 

 

 :تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي

 

الموافقة على تشكٌل لجان لفحص اإلنتاج العلمٌن لعضوٌن من  .25

 .التدرٌس بالجامعة  هٌئةأعضاء 

 


