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 والبحث العلمي الجامعة للدراسات العليا  وكيلكلمة 
تمثل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أحد صروح الجامعة وواحدة من قواعد انطالقها لتصبح مؤسسة تعليمية رائدة 

لى إقامة عالقات شراكة وتبادل عالميًا, وذلك في إطار سعي ها الجاد للبحث عن التميز بين الجامعات السعودية والعالمية. وا 
محليًا وعالميًا, وتفعيل نقل التقنية من الجامعة إلى المجتمع. واالهتمام بالبحث العلمي  معرفي مع الجامعات والمعاهد 

 لى تحقيق نهضة علمية وأكاديمية وثقافية. والدراسات العليا سمة من السمات الالزمة ألي مجتمع يسعى إ

ومن ثم تعمل الوكالة على تحقيق قفزة نوعية على المستويين اإلقليمي والدولي , وتفعيل دورها في تحويل المملكة إلى مجتمع   
ت المملكة نحو للمعرفة, وتحقيق التنمية المستدامة, وتعزيز شراكة المجتمع عبر مجموعة من البرامج الطموحة متسقة مع توجها

 بناء منظومة فاعلة للعلوم وتعزيز المنظومة الوطنية للبحث العلمي. 

مكانا ت مادية وأكاديمية, فإننا وختامًا إذا كان تقدم المجتمعات واألمم صار يقاس بمقدار اهتمام تلك المجتمعات بالبحث العلمي وما توفره له من طاقات وموارد وا 
 معة المجمعة. نتطلع إلى دور ريادي قائد لجا

 د محمد بن عبد اهلل الشايع . أ

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 



  وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي                  

                                                      

 4 

 

  جلس العلميإبراهيم بن عبد هللا الحسينان أمين املكلمة  الدكتور 

 :هلل رب العاملين والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد الحمد

بيرة في الجامعة؛ ألن مهامه متعددة وحيوية، فهي تسهم بشكل مباشر في تحقيق رسالة للمجلس العلمي أهمية ك

 الجامعة وأهدافها.

إن املجلس العلمي يقدم خدماته لكافة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، فأعماله تنجز بمفهوم مؤسس ي وفق  

ملكة العربية السعودية، وكذلك وفق رؤية محددات عامة تتمثل في املهام التي حددها نظام التعليم العالي في امل

تنظيمية الجامعة ورسالتها ، كما أن املجلس العلمي ال يقتصر عمله على تطبيق اللوائح فحسب بل يتعداه إلى تطويرها ومراجعتها والرفع للجهات ال

 األعلى إذا لزم األمر رغبة في تطوير العمل وتجويده.

 في الترقيات، ووضع قواعد تحفيز الباحثين على اإلبداع وأبرز مهام املجلس: التوصية بتعيين  
ّ

أعضاء هيئة التدريس بعد تقويم شهاداتهم، والبت

  واالبتكار، واقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي والتنسيق بين املراكز املوجودة، والتوصية بإنشاء الجمعيات العلمية. 

ل املجلس العلمي في الجامعة برئاسة سعادة 
ّ
ك

ُ
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعضوية ستة من أعضاء هيئة التدريس في  وقد ش

هـ ، وعقد عدة اجتماعات، ناقش فيها العديد من املوضوعات واتخذ عدة قرارات، كان من أبرزها توزيع أعمال املجلس على ثالث 1431/4/1

ر والترجمة، كما مارس املجلس صالحياته في ترقية وتعيين ونقل عدد من أعضاء هيئة وحدات إدارية: وحدة للتعيينات، وحدة للترقيات، وحدة للنش

التدريس، وتحديد ضوابط حضور أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين املؤتمرات والندوات، وتكليف املجلس على إنهاء الالئحة الداخلية 

 للمجلس.
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 فهرس التقرير

 الصفحة املوضوع

 3 اسات العليا والبحث العلميكلمة وكيل الجامعة للدر 

 4 كلمة امين املجلس العلمي

 5 نبذة عن املجلس العلمي:

 10 اهليكل اإلداري للمجلس العلمي جبامعة اجملمعة

 11 لجان املجلس العلمي

 14 هـ .1435هـ /  1434خالل العام  جلسات املجلس العلمي

 16 التعيينات

 23 النقل 

 25 تدريس لجنة تعديل أعضاء هيئة ال

 26 التعاقدات

 27 االستقاالت

 28 الترقيات

 29 االتصال العلمي 

 30 الدورات التدريبية

 33 اللوائج

 34 34التشر العلمي 

 36 اصدارات املجلس العلمي

 



  وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي                  

                                                      

 6 

 

 نبذة عن املجلس العلمي:

ما في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها، وأبرز مهامه: شكل املجلس العلمي أهمية كبيرة في الجامعة؛ ألن مهامه متعددة وحيوية، تسهم بشكل ي 

 في الترقيات، ووضع قواعد تحفيز الباحثين على اإلبداع واالبتكار، وا
ّ

قتراح إنشاء التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بعد تقويم شهاداتهم، والبت

   عيات العلمية.مراكز البحث العلمي والتنسيق بين املراكز املوجودة، والتوصية بإنشاء الجم

ل املجلس العلمي في الجامعة برئاسة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعضوية ستة من أعضاء هيئة التدريس ف 
ّ
ك

ُ
ي وقد ش

على ثالث  هـ ، وعقد عدة اجتماعات، ناقش فيها العديد من املوضوعات واتخذ عدة قرارات، كان من أبرزها توزيع أعمال املجلس1431/4/1

هيئة وحدات إدارية: وحدة للتعيينات، وحدة للترقيات، وحدة للنشر والترجمة، كما مارس املجلس صالحياته في ترقية وتعيين ونقل عدد من أعضاء 

 خلية للمجلسالتدريس، وتحديد ضوابط حضور أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين املؤتمرات والندوات، وتكليف املجلس على إنهاء الالئحة الدا

 الرؤية:

 .تكوين بيئة تنظيمية فاعلة تدعم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها 

 الرسالة:

 مجال التعيين والترقية والبحث العلمي. فيألعضاء هيئة التدريس بالجامعة  اإلشراف الواعي على الشئون العلمية 
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 قيم:ال

 .العدل 

  .الشفافية 

  تطوير.ال 

  .العمل بروح الفريق 

 األهداف:

 .حماية حقوق أعضاء هيئة التدريس ذات العالقة بأعمال املجلس العلمي 

  العالقة بأعمال املجلس العلمي .  بناء وتطوير اللوائح واألنظمة ذات 

 .بناء قواعد البيانات ذات العالقة بأعمال املجلس العلمي 
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 مهام املجلس العلمي:

   يين أعضاء هيئة التدريس بالجامعةالتوصية بتع. 

   البت في الترقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي تقرها مجلس التعليم العالي. 

 :تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر ، ومنها- 

  وضع قواعد لتشجيع البحوث العلمية. 

  ة لألعمال العلمية وتحكيمها واألمر بصرفهاتحديد املكافآت التشجيعية والتقديري. 

  نشر البحوث واملؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها. 

 التوصية بإصدار الدوريات العلمية. 

  التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية واملتاحف والتنسيق فيما بينها. 

 تاج إلى مراجعةإقرار ما يحال إليها من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تح. 

  تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.  

 .النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة 

 أعضاء املجلس العلمي :

 د. محمد بن عبدهللا الشايع     
 
 رئيسا

 .د . محمد بن  عثمان الركبانأ     
 
 عضوا
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  أمين املجلس                    د . ابراهيم بن عبدهللا الحسينان  

 أ.د  سعود بن عبد العزيز الحمد        
 
 عضوا

  د .مسلم بن محمد الدوسري     
 
   عضوا

   الدهش أحمدد . عبدهللا بن     
 
 عضوا

 د محمد بن فهد السالمة     
 
  عضوا
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 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 ورئيس اجمللس العلمي

 جلان اجمللس العلمي

 جلنة التعيينات

 جلنة الرتقيات

جلنة النشر 

 والرتمجة

 أمني اجمللس العلمي

 مساعد أمني اجمللس العلمي

 سكرتارية اجمللس العلمي

 اهليكل اإلداري للمجلس العلمي جبامعة اجملمعة
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 العلمي لجان املجلس

 جنة التعييناتل
 لجنة التعييناتمهام 

 لتوصية باملوافقة أو بدعم املوافقة على طلبات التعيين في الجامعة على وظيفة أستاذ مساعد فما فوق.ا 

  .التوصية باملوافقة أو بعدم املوافقة على طلبات انتقال أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

  .ما يسند إلى اللجنة من مهام أخرى 

 للجنة أعضاء ا

  . د. محمد بن فهد السالمة      
 
 رئيسا

   د. مسلم بن محمد الدوسري    
 
 عضوا

  . د . خالد بن محمد العبد الوهاب   
 
 عضوا

 .  د. محمد بن عبدهللا الجبرين           
 
 عضوا

 د . عبدهللا بن أحمد الدهش    
 
 عضوا
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 لجنة الترقيات

 لجنة الترقياتمهام 

  ية إلى درجة أستاذ مشارك ودرجة أستاذ والتحقق من استيفاء الشروط واإلجراءات النظامية.فحص أوراق املتقدم للترق 

  .اختيار محكمين لتقويم بحوث املتقدم للترقية 

  .إرسال البحوث والبيانات إلى املحكمين لتقويمها 

   خدمة الجامعة واملجتمع.النظر في تقارير املحكمين والتقارير الخاصة بنشاط املتقدم للترقية في مجال التدريس و 

  .التوصية باملوافقة أو بعدم املوافقة على الترقية 

 أعضاء اللجنة 
 

   د. محمد بن عبد هللا الشايع                
 
 رئيسا

       ، أ. د. سعود بن عبدالعزيز الحمد                 
 
 عضوا

    ، د. خالد رمضان      
 
 عضوا

 عضو     د . محمد بن فهد السالمة 
 
 ا
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 لجنة النشر العلمي

 :لجنة النشر العلمي مهام 

  .اختيار محكمين لتقويم الكتب املقدمة للمجلس 

  .إرسال الكتب للمحكمين لتقويمها 

  .النظر في تقارير املحكمين والتوصية باملوافقة أو بعدم املوافقة على نشر الكتاب 

   ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي للترقية.التوصية باملوافقة أو بعدم املوافقة على احتساب الكتاب 

  .التأكد من إجراء التعديالت املطلوبة من املحكمين على الكتاب املطلوب نشره 

 أعضاء اللجنة 

  د. إبراهيم بن عبدهللا الحسينان      

 . د. صالح بن عبدهللا العقيل 

 . أ. د . عبد املاجد عبد املجيد آل الشيخ 

  .  د. خالد رمضان 
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 هـ .1435هـ /  1434خالل العام  ت المجلس العلميجلسا 

بعدد  ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالتعيينات والترقيات والنشر واالتصال العلمي ومراجعة اللوائح وفيما يلي عرض إلحصائية
 .( للموضوعات التي تم مناقشتها في المجلس1الموضوعات في كل مجال , حيث يشير الجدول )

 ( عدد الموضوعات التي ناقشها المجلس العلمي حسب نوعها1جدول)

االتصال  الترقية االستقاالت التعاقدات النقل التعيينات الموضوع
 العلمي

حضور  دورات 
 خارجية

التفرغ 
 العلمي

مراجعة 
 لوائح

معالجة اوضاع 
 هيئة التدريس

النشر 
 والترجمة

 اخرى

 5 7 1 3 3 33 10 18 3 6 14 60 العدد
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 ويمكن التعبير عن الجدول السابق بالرسم البياني التالي : 
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 هـ 1435 - 1434الموضوعات التي نوقشت بجلسات المجلس العلمي خالل العام 
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( موضوعًا . وفيما يلي عرض تفصيلي لكل 60ويتضح من الشكل السابق أن موضوع التعيينات يعتبر أعلى الموضوعات من حيث النقاش بمعدل )
 موضوع من هذه الموضوعات

 التعيينات أواًل: 
 ( موضوعات الستكمال المستندات .5( طلبات  وتأجيل دراسة )3( ورفض )52ت تم الموافقة على تعيين )( طلب عن التعيينا 60تم مناقشة) 

 

( قرارات التعيين حسب الكلية جدول  قرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس بكليات  الجامعة في العام الجامعي من الجلسة األولى 2ويوضح الجدول )
 للجلسة الثامنة والثالثون .

 1435 - 1434( قرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس بكليات  الجامعة في العام الجامعي 2جدول )

كلية  الكلية
 الطب

كلية 
التربية 
في 
 الزلفي

كلية 
العلوم 
 الطبية

 التطبيقية

كلية العلوم 
اإلنسانية 
 بحوطة سدير

كلية التربية 
 بالمجمعة

كلية 
 الهندسة

كلية العلوم 
اإلنسانية 
 برماح

كلية إدارة 
 األعمال

كلية علوم 
الحاسب 
 والمعلومات

كلية 
العلوم 
 بالزلفي

كلية العلوم 
اإلنسانية 
 بالغاط

 المجموع

 52 1 1 2 2 3 3 4 5 5 11 15 العدد

شر قرار ( أن  كلية الطب احتلت المرتبة األولي برصيد خمسة عشر  قرار , وفي المرتبة الثانيةوكلية التربية في الزلفي بإحدى ع2يتبين من الجدول )
رارات والهندسة وكلية العلوم يليها كليتي العلوم الطبية التطبيقية والعلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير بخمس قرارات , يليها كليتي التربية بالمجمعة بأربع ق
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رارين تعيين  . ثم كلية العلوم  بالزلفي وكلية العلوم والدراسات االنسانية برماح ولكل منها ثالث قرارات ثم كلية المجتمع وعلوم الحاسب حيث صدر لكل منهم ق
 والدراسات االنسانية بالغاط ولكل منها قرار واحد.

 1435/  1434ويعبر الشكل البياتي التالي على قرارات التعيين بكليات الجامعة للعام 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

كلية التربية  كلية الطب
 في الزلفي

كلية العلوم 
 الطبية

كلية العلوم 
اإلنسانية 
بحوطة 

 سدير

كلية التربية 
 في المجمعة

كلية العلوم  كلية الهندسة
اإلنسانية 

 برماح

كلية إدارة 
 األعمال

كلية علوم 
الحاسب 

 والمعلومات

كلية العلوم 
 بالزلفي

كلية العلوم 
اإلنسانية 

 بالغاط
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 هـ هي كلية طب األسنان بالزلفي                  1435 – 1434ينات في عام ويتبن من الجدول والرسم البياني أن الكلية الوحيدة التي لم يصدر لها قرار تعي

 
 1435 - 1434/  1434 -1433( مقارنة قرارات التعيين الصادرة من المجلس العلمي في عام 3جدول )

 هـ  1435 – 1434قرارات التعيين بالجامعة في عام   1434 -1433قرارات التعيين بالجامعة في عام 
26 52 

 1434 – 1433ه ضعف  عدد القرارات التي صدرت في العام السابق 1435 – 1434( أن قرارت التعيين التي صدرت في عام 3يتيبن من الجدول )
 اويرجع ذلك الستكمال الجامعة كوادرها من أعضاء هيئة التدريس واستقطاب المتميزين وسد العجز لمواجهة زيادة أعداد الطالب المقبولين به

 هـ1435 -1434( توزيع التعيينات حسب األقسام العلمية بكليات الجامعة للعام 4) جدول
 

القسم 
 العلمي

الدراسات 
 االسالمية

العلوم 
 التربوية

طب 
 الجراحة

اللغة 
 العربية

تقنية 
األجهزة 
 الطبية

اللغة 
 االنجليزية

طب 
 األطفال

امراض 
 الباطنية 

نساء 
 والوالدة

المختبرات 
 الطبية

المسالك 
 وليةالب

طب 
 االسرة

الهندسة 
 الكهربائية

الهندسة 
 المدنية

هندسة 
 ميكانيكية

هندسة 
 الحاسب

علوم 
 المختبرات

نظم 
 المعلومات

إدارة 
 األعمال

 المجموع القانون

 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 8 9 العدد

( قرارات يليها قسم طب الجراحة  واللغة العربية 8وذا على اكبر عدد من قرارات )( أن قسم الدراسات االسالمية والعلوم التربوية استح4يتبين من الجدول )
 قرارات. 3باريع قرارات ثم تقنية االجهزة واللغة االنجليزية وطب األطفال وامراض الباطنة واالنساء والوالدة ولكل منهم 
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 50للغات والدراسات االسالمية والقانون وادارة االعمال( بلغت كما يتبين أن نسب التعيينات باألقسام االنسانية )العلوم التربوية وا.% 
  40كما أن نسب التعيينات بالقطاع العلمي )الطب والعلوم الطبية والهندسة والفيزياء ونظم المعلومات( بلغت  % 
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 هـ14/1/1435الجلسة الثالثة        هـ12/11/1434 الثانية نظم المعلومات علوم الحاسب والمعلومات عزيز الحيبمحمد عبد ال 1
 هـ14/1/1435الجلسة الثالثة        هـ1/12/1434 الرابعة الدراسات اإلسالمية العلوم والدراسات برماح عبدالرحمن محمد الدارقي 2
 هـ14/1/1435الجلسة الثالثة        هـ1/1/1435 السادسة القانون لإدارة األعما محمد عويد الظفيري 3
 هـ14/1/1435الجلسة الثالثة        هـ1/1/1435 السابعة العلوم التربوية التربية بالمجمعة مها إبراهيم الكلثم 4
 هـ5/2/1435بعة       الجلسة الرا هـ7/1/1435 الثامنة الدراسات اإلسالمية التربية بالمجمعة عبداهلل عيسى عايض 5
 هـ5/2/1435الجلسة الرابعة        هـ28/1/1435 الحادية عشر علوم المختبرات علوم طبية تطبيقية عبدالعزيز عبداهلل دخيل 6
 هـ19/2/1435الجلسة الخامسة        هـ20/1/1435 التاسعة تقنية األجهزة العلوم الطبية التطبيقية طارق محمد القحطاني 7
 هـ5/2/1435الجلسة الرابعة        هـ28/1/1435 الحادية عشر المختبرات الطبية علوم الزلفي ان عبدالعزيز الصقعبيسليم 8
 هـ19/2/1435الجلسة الخامسة        هـ12/2/1435 الثالثة عشر طب األطفال الطب مشعل غزاي العنزي 9
 هـ19/2/1435الجلسة الخامسة        هـ12/2/1435 رالثالثة عش هندسة كهربائية الهندسة عبداهلل علي المحيسن 10
 هـ19/2/1435الجلسة الخامسة        هـ12/2/1435 الثالثة عشر اللغة اإلنجليزية العلوم والدراسات حوطة سدير حمود سند العتيبي 11
 هـ19/2/1435لجلسة الخامسة       ا هـ12/2/1435 الثالثة عشر المختبرات الطبية العلوم الطبية التطبيقية فهد خالد الظفيري 12
 هـ19/2/1435الجلسة الخامسة        هـ12/2/1435 الرابعة عشر األجهزة الطبية العلوم الطبية التطبيقية بخيت عوض زبدان الرشيدي 13
 هـ19/2/1435الجلسة الخامسة        هـ19/2/1435 الخامسة عشر علوم تربوية التربية بالزلفي عبدالكريم ساجي الحربي 14
 هـ7/3/1435الجلسة السادسة        هـ19/2/1435 الخامسة عشر علوم تربوية التربية بالزلفي ظافر أحمد القرني 15
 هـ7/3/1435الجلسة السادسة        هـ4/3/1435 السادسة عشر دراسات إسالمية التربية بالزلفي خالد صالح الطويان 16
 هـ7/3/1435الجلسة السادسة        هـ4/3/1435 السادسة عشر لهندسة المدنيةا الهندسة عبداهلل محمد الشهري 17
 هـ7/3/1435الجلسة السادسة        هـ2/4/1435 العشرون اللغة العربية التربية بالزلفي سعود أحمد المنيع 18
 هـ5/4/1435سابعة       الجلسة ال هـ2/4/1435 العشرون اللغة العربية التربية بالزلفي عبدالعزيز أحمد المنيع 19
 هـ5/4/1435الجلسة السابعة        هـ2/4/1435 العشرون دراسات إسالمية العلوم والدراسات رماح عبداهلل حسن الحبجر 20
 هـ5/4/1435الجلسة السابعة        هـ2/4/1435 العشرون طب األطفال الطب فاتن فهيد المجماج 21
 هـ5/4/1435الجلسة السابعة        هـ16/4/1435 الثانية والعشرون جراحةطب ال الطب عامر سعيد الشهراني 22
 هـ5/4/1435الجلسة السابعة          اللغة اإلنجليزية العلوم والدراسات بالغاط أحمد بن علي الرميح 23
 معالي مدير الجامعة بالتفويض هـ1/5/1435 الثالثة والعشرون دراسات إسالمية العلوم والدراسات حوطة سدير عادل عبدالرحمن العليان 24
 معالي مدير الجامعة بالتفويض هـ6/6/1435 السادسة والعشرون الجراحة الطب مساعد فهد رائزة 25
 معالي مدير الجامعة بالتفويض هـ6/6/1435 السادسة والعشرون إدارة األعمال إدارة األعمال سعد محمد الفليج 26
 معالي مدير الجامعة بالتفويض هـ6/6/1435 السادسة والعشرون األجهزة الطبية العلوم الطبية التطبيقية عبدالوهاب عبداهلل الخميس 27
 معالي مدير الجامعة بالتفويض هـ6/6/1435 السابعة والعشرون الجراحة الطب محمد فائق قطان 28
 الجامعة بالتفويضمعالي مدير  هـ6/6/1435 السابعة والعشرون الجراحة الطب ناصر ذروي الذروي 29
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 1435/ 20/6 الثامنة والعشرون هندسة الحاسب علوم الحاسب والمعلومات فايز محمد السرجاني   30
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 1435/ 20/6 التاسعة والعشرون نساء والوالدة الطب ريان بن غالي غازي البركات 31
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 1435/ 20/6 التاسعة والعشرون اللغة العربية التربية في الزلفي  المحمودسعد بن عبداهلل 32
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 معالي مدير الجامعة بالتفويض 5/7/1435 الحادية والثالثون الدراسات االسالمية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير خالد بن محمد بن عقيل البداح 33
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 5/7/1435 الحادية والثالثون الباطنية الطب شوشة اسالم حمدة 34
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 5/7/1435 الحادية والثالثون المسالك الطب بجاد بن عتقان الحربي 35
 تفويضمعالي مدير الجامعة بال 5/7/1435 الحادية والثالثون الباطنية الطب أحمد بن محمد المطيري 36
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 5/7/1435 الحادية والثالثون اللغة العربية التربية في الزلفي عبد العزيز بن عبد اهلل أبا الخيل 37
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 19/7/1435 الخامسة والثالثون طب األسرة الطب طالل بن شخص محمد الغامدي 38
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 19/7/1435 الخامسة والثالثون الدراسات االسالمية التربية في الزلفي ميرينيعبد الكريم بن محمد الع 39
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 19/7/1435 الخامسة والثالثون الهندسة الميكانيكية الهندسة عبد اهلل عبد المحسن عثمان عبد الكريم 40
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 19/7/1435 الخامسة والثالثون الدراسات االسالمية لوم والدراسات االنسانية برماحالع عبد اهلل بن حمد المنصور 41
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 29/7/1435 السادسة والثالثون العلوم التربوية التربية في الزلفي عبد اهلل بن محمد الغدوني 42
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 29/7/1435 السادسة والثالثون العلوم التربوية ي الزلفيالتربية ف محمد بن سعد الشريف 42
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 29/7/1435 السادسة والثالثون العلوم التربوية التربية في المجمعة عبد اهلل رفود السفياني 43
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 29/7/1435 السادسة والثالثون ةالعلوم التربوي التربية في الزلفي محمد بن ظافر الدوسري 44
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 29/7/1435 السابعة والثالثون اللغة االنجليزية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير صالح بن عيسى  عايض اليامي 46
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 29/7/1435 ة والثالثونالسابع العلوم التربوية التربية في المجمعة يوسف الجميل 47
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 1435/ 13/8 الحادية واالبعون النساء والوالدة الطب وجدي بن علي وحيدي العمري 48
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 1435/ 13/8 ونالحادية واالبع الدراسات االسالمية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير نورة بنت شاكر على الشهري 49
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 1435/ 12/9 الثانية واالبعون األطفال الطب فواز بن عبد اهلل العنزي 50
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 1435/ 12/9 الثانية واالبعون النساء والوالدة الطب عبد العزيز بن محمد بابعير 51
 معالي مدير الجامعة بالتفويض 1435/ 12/9 الثانية واالبعون الباطنية الطب على المحماديدر بن  52
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  النقلثانيًا:  

 ( يوضح الكليات التي تم النقل منها و اليها .6( طلبات لنقل معيدين  وطلب لنقل محاضر  والجدول )9( موضوعا للنقل منها )14تمت  مناقشة )

 ألقسام العلمية بالكليات( النقل بين ا6جدول ) 
كلية التربية  الكلية

 بالمجمعة
كلية التربية 

 بالزلفي
كلية علوم  طب االسنان

الحاسب 
 والمعلومات

كلية العلوم 
االنسانية بحوطة 

 سدير

كلية العلوم 
 االنسانية برماح

كلية العلوم 
االنسانية 
 بالغاط

 المجموع

 14 1 1 1 1 1 3 6 العدد

( قرارات لنقل معيدات لقسم العلوم التربوية من قسمي االقتصاد المنزلي والحاسب االلي بذات  6أن كلية التربية بالمجمعة صدر لها )( 6يتبين من الجدول )
والمعلومات . وتم م الحاسب وطلب نقل من قسم الدراسات االسالمية  بكلية العلوم والدراسات االنسانية برماح, ثم يأتي في الترتيب كلية التربية بالزلفي وكلية علو 

 رفض طلب انتقال لكلية العلوم والدراسات االنسانية برماح.

( من المعيدين بكلية طب األسنان في الزلفي من قسم وقاية األسنان إلى قسم االستعاضة السنية ,  2كما تمت الموافقة على تحويل تخصص عدد )
 لكليات الجامعة: وكذلك الغاط  ويعبر الشكل البياتي التالي على قرارات النقل
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  معالجة أوضاع هيئة التدريسثالثًا: 
بالجامعة ,  ناقش المجلس تقرير لجنة تعديل أوضاع هيئة التدريس واقر نقل اعضاء هيئة التدريس ألقسام تتفق مع تخصصاتهم العلمية بالكليات المناظرة

 (  قرارات النقل حسب الكليات واألقسام .8( )7ويبين جدول )

كلية العلوم والدراسات  كلية التربية في المجمعة كليةال
 االنسانية بحوطة سدير

كلية العلوم والدراسات 
 االنسانية بالغاط

 المجموع كلية التربية في الزلفي

 26 3 4 8 11 العدد

 ( توزيع قرارات نقل لجنة معالجة أعضاء هيئة التدريس  حسب األقسام8كما يبين الجدول)

اللغة  القسم
 نجليزيةاال

تقنية  العلوم التربوية
 المعلومات

االقتصاد 
 المنزلي

الدراسات 
 االسالمية

 المجموع األحياء الرياضيات اللغة العربية

 26 1 1 1 2 3 4 6 8 العدد

  1435 -1433( مقارنة قرارات النقل الصادرة من المجلس العلمي في عام 9جدول )
 هـ  1435 – 1434قرارات النقل بالجامعة في عام   1434 -1433قرارات النقل بالجامعة في عام 

7 26 

 1434 – 1433ه يفوق  عدد القرارات التي صدرت في العام السابق 1435 – 1434( أن قرارت النقل التي صدرت في عام 9يتيبن من الجدول )
 ويرجع ذلك لتشكيل لجنة معالجة اوضاع هيئة التدريس بالجامعة .
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  التعاقدات  -رابعاً  
ة بالزلفي  تمت دراسة أربع موضوعات للتعاقدات بكليات الجامعة تمت الموافقة علىها , منها اربع طلبات على درجة أستاذ واستاذ مشارك بكلية التربي

 ت حسب الكليات والدرجة العلمية.( توزيع التعاقدا10وكلية العلوم الطبية والتطبيقية وطلب تعاقد على درجة أستاذ مساعد بكلية التربية بالمجمعة . وبيبن الجدول )

 الكلية التربية في الزلفي كلية العلوم الطبية التطبيقية كلية التربية في المجمعة المجموع

 العدد 2 1 1 4

 الدرجة أستاذ وأستاذ مشارك أستاذ أستاذ مساعد

  1435 -1433( مقارنة قرارات التعاقدات الصادرة من المجلس العلمي في عام 11جدول )
 هـ  1435 – 1434بالجامعة في عام   التعاقداتقرارات  1434 -1433بالجامعة في عام  التعاقداتقرارات 

2 4 

 – 1433ه ضعف  عدد القرارات التي صدرت في العام السابق 1435 – 1434( أن قرارت التعاقدات التي صدرت في عام 11يتيبن من الجدول )
1434 . 
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  االستقاالتخامسًا:  
ويبين  الموافقة على  طلبي استقالة كالهما بكلية الهندسة ) أستاذ مساعد ومحاضر( . وجاري دراسة طلب استقالة معيدة في كلية التربية بالزلفيتمت 

 ( قرارات االستقالة .12الجدول )

 ( حصر قرارات االستقالة بالمجلس العلمي12جدول)

 حالة الطلب العدد الكلية الدرجة المجموع

 موافقة المجلس العلمي 2 الهندسة محاضر -مساعد أستاذ  2

 إعادة للكلية 1 التربية بالزلفي معيدة 1

  1435 -1433( مقارنة قرارات االستقالة الصادرة من المجلس العلمي في عام 13جدول )
  هـ 1435 – 1434بالجامعة في عام   االستقالةقرارات  1434 -1433بالجامعة في عام  االستقالةقرارات 

1 2 

 – 1433ه ضعف  عدد القرارات التي صدرت في العام السابق 1435 – 1434( أن قرارت االستقالة التي صدرت في عام 13يتيبن من الجدول )
1434 . 
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 سادسًا:  الترقيات 
 المجلس العلمي لموضوعات  الترقية .(  بيان قرارات 14تمت مناقشة ثمانية عشر  موضوعا بشأن ترقية  أعضاء هيئة التدريس كما يتضح من الجدول )

 

 ( حصر قرارات المجلس العلمي لموضوعات الترقية14جدول )

 موضوعات صدرت بشأنها قرارات بالترقية موضوعات ترقية تم اختيار محكمين لها موضوعات ترقية جاري دراستها

2 10 6 

ئة التدريس لدرجة أستاذ مشارك ثالث منهما بكلية إدارة األعمال وترقية استاذ مشارك ( أنه تمت الموافقة على ترقية ست من أعضاء هي14يتبين من الجدول )
تقدمين للترقية لدرجة أستاذ بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير . وكلية التربية بالمجمعة وكلية التربية بالزلفي وتمت اختيار محكمين لعدد عشر من الم

 توزيع قرارات الترقية حسب الكليات . (15مشارك . ويبين الجدول )

 ( توزيع قرارات الترقية حسب الكليات15جدول )

العلوم والدراسات  التربية في المجمعة كلية التربية في الزلفي المجموع
 االنسانية بحوطة سدير

 الكلية كلية إدارة األعمال

 العدد 3 1 1 1 6
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  1435 -1433لمجلس العلمي في عام ( مقارنة قرارات الترقية الصادرة من ا16جدول )
 هـ  1435 – 1434قرارات الترقية بالجامعة في عام   1434 -1433قرارات الترقية بالجامعة في عام 

3 6 

 1434 – 1433ه ضعف  عدد القرارات التي صدرت في العام السابق 1435 – 1434( أن قرارت الترقية التي صدرت في عام 16يتيبن من الجدول )
 يزيد بكثير عن عددها في العام السابق وذلك نظرا لتطور الجامعة وزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بها . 1435 – 1434ا ان عدد طلبات الترقية في عام . كم

 ثامنًا:  االتصال العلمي 
( قرارات لالتصال العلمي لكلية الطب , 4)تم مناقشة عشر موضوعات لالتصال العلمي تم إصدار سبع  قرارات  بالموافقة على االتصال العلمي منها 

طة سدير . كما تم رفض قرار اتصال وثالث قرارات لدراسة اللغة اإلنجليزية بإنجلترا  بواقع قرارين لكلية التربية بالزلفي. وقرار لكلية العلوم والدراسات االنسانية بحو 
عادة طلب اتصال  ( بيان بقرارت المجلس العلمي و عدد قرارات 18( )17علمي للكلية . ويعرض الجدولين  )علمي لدراسة اللغة لكلية التربية في المجمعة وا 

 الموافقة على االتصال العلمي الخارجية حسب الكليات .

 ( بيان قرارات المجلس العلمي بشأن طلبات االتصال العلمي17جدول )

الموافقة على  طلب االتصال  الحالة
 العلمي

 المجموع عادة الطلب لالستفسارإ رفض طلب االتصال العلمي

 10 1 2 7  العدد
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 1435/ 1434( توزيع قرار االتصال العلمي حسب كليات الجامعة للعام 18جدول)

 كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير التربية في الزلفي الطب الكلية

 1 2 4 عدد القرارات

ترتيب األول في قرارات االتصال العلمي بأربع قرارات وذلك لحاجة الجامعة لتدريب المتخصصين في ( أن كلية الطب احتلت ال18يتبين من الجدول )
 ( وفي الترتيب األخير كلية التربية في الزلفي بقرار واحد .2المجال الطبي . وأن كلية التربية في الزلفي احتلت الترتيب الثاني بعدد )

  1435 -1433الصادرة من المجلس العلمي في عام ( مقارنة قرارات االتصال العلمي  19جدول )
 هـ  1435 – 1434بالجامعة في عام   االتصال العلميقرارات  1434 -1433بالجامعة في عام  االتصال العلميقرارات 

1 7 

 – 1433ت في العام السابق ه يزيد  عدد القرارات التي صدر 1435 – 1434( أن قرارت االتصال العلمي التي صدرت في عام 19يتيبن من الجدول )
 . بسبب اتجاه قطاع عريض من التخصصات العلمية لالتصال العلمي الخارجي وبخاصة كلية الطب . 1434

  الدورات التدريبيةتاسعًا:  
(  5حالة )( واحالة طلب للجنة االبتعاث والتدريب وا11(   ورفض طلب )17( طلبا لحضور دورات خارجية تمت الموافقة على )33تمت  عرض )

 ( .20طلبات للكلية  لالستفسار عن الطلبات كما هو مبين بجدول )
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 ( قرارات المجلس العلمي بشان الدورات التدريبية الخارجية20جدول )

الدورات التي تمت  حالة الطلب
 الموافقة عليها

الطلبات التي أعيدت  الطلبات التي رفضت
 للكليات لالستفسار

 احالة طلب للجنة اربتعاث
 والتدريب

 المجموع

 33 1 4 11 17 العدد

 ( بيان عدد قرارات الموافقة على حضور الدورات التدريبية الخارجية حسب الكليات .21ويعرض الجدول  )

 
 1435/ 1434( توزيع قرار الموافقة على حضور الدورات حسب كليات الجامعة للعام 21جدول)

 

 

ت يليها كلية التربية في المجمعة بعدد ( قرارا7( أن كلية التربية في الزلفي احتلت الترتيب األول في قرارات الدورات الخارجية بعدد )21يتبين من الجدول )
 خمس قرارات . ويعبر الشكل البياتي التالي على قرارات الدورات التدريبية  لكليات الجامعة:

كلية التربية  التربية بالزلفي الكلية
 جمعةبالم

كلية العلوم 
والدراسات 

االنسانية بحوطة 
 سدير

كلية العلوم 
والدراسات 

 االنسانية برماح

 كلية العلوم بالزلفي ادارة األعمال الطب

 1 1 1 1 1 5 7 العدد
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  1435 -1433( مقارنة قرارات الدورات التدريبية  الصادرة من المجلس العلمي في عام 22جدول )
 هـ  1435 – 1434قرارات الدورات التدريبية بالجامعة في عام   1434 -1433قرارات الدورات التدريبية بالجامعة في عام 

10 17 

 – 1433ه يزيد عدد القرارات التي صدرت في العام السابق 1435 – 1434( أن قرارت الدورات التدريبية التي صدرت في عام 22يتيبن من الجدول )
 التدريس لتنمية قدراتهم من خالل الدورات. . بسبب توجه الجامعة لفتح المجال أمام اعضاء هيئة 1434

  اللوائحعاشرًا:  
مواد الترقيات  تم إقرار مواد اللوائح التنفيذية واإلجرائية لالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

 هـ .11/5/1435( في تاريخ 8واعتمادها في مجلس الجامعة في الجلسة رقم ) 

ات  مواد اللوائح التنفيذية واإلجرائية لالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  والتعيين كما تم اقرار
 هـ .13/6/1435( في تاريخ 9واعتمادها في مجلس الجامعة في الجلسة رقم ) 
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  النشر والترجمةالحادي عشر:  
 الموافقة على نشر كتاب : تمت

 الزعيبر  بن عبد اهلل الزعيبر كتاب بعنوان )إدارة التغيير األسس والمنطلقات( للدكتور إبراهيم •

  كما صدر ثالث قرارات لتحكيم كتاب للنشر بالجامعة. 

 كتاب عنوان )علم النفس الشخصية ( الدكتور محمد الزعبي •

 ساسيات طرق التحليل(. الدكتور أحمد خميس سالمة أ –كتاب بعنوان )التحليل الكروماتوجرافي  •

 أسسه وعمليات تطبيقاته(. الدكتور إبراهيم بن عبداهلل الزعيبر  –كتاب بعنوان )البحث العلمي  •

 عبد الرحمن االطرمكتاب )التشريح العام ( الدكتور  •

 معايير النشر :

 صاحب الطلب. االرتباطية : ويقصد بها مدى ارتباط  المؤلف المراد نشرة بتخصص •

 مدى خدمة الكتاب أو المؤلف المراد نشره للطالب الجامعي .  •

 أن تتسم المصادر والمراجع بالحداثة, والتنوع, واالستناد إلى المصادر الرئيسة واألصلية. وأن تتم كتابتها بصورة علمية •

 مراعاة الدقة في توثيق المعلومات واالقتباسات العلمية. •

 المطلوبة مثل تعبئة النماذج وارفاق السيرة الذاتية ونسخة الكترونية وورقية للكتاب أو المؤلف المراد نشرةاستيفاء كامل المسوغات  •
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عايير يتم ترشيح عضو هيئة تدريس  متخصص في مجال المؤلف , من داخل الجامعة لفحص المعايير الفنية السابقة وتحكيم الطلب المقدم وفق هذه الم  •
 المؤلف وعن مدى أهمية نشره , ويعامل معاملة المحكم العلمي , وكتابة تقرير مفصل عن 

 معايير الترجمة

 عدد مرات الطباعة للكتاب المراد ترجمته . •

 مدى ارتباط الكتاب المراد ترجمته  بتخصص صاحب الطلب. •

 مدى حداثة تأليف الكتاب المراد ترجمته . •

 جاالت العلمية.مدى أهمية المؤلف المراد ترجمته للطالب الجامعي , أو الم •

 أستفاء المسوغات كالنماذج والسيرة الذاتية والنسخة الورقية و اإللكترونية. •

عايير , يتم ترشيح عضو هيئة تدريس  متخصص في مجال المؤلف , من داخل الجامعة لفحص المعايير الفنية السابقة وتحكيم الطلب المقدم وفق هذه الم •
 أهمية ترجمته و نشره , ويعامل معاملة المحكم العلمميوكتابة تقرير مفصل عن المؤلف وعن مدى 
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: يشكل المجلس العلمي أهمية كبيرة في الجامعة؛ ألن مهامه متعددة وحيوية, تسهم بشكل ما في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها, وأبرز مهامه

ء هيئة التدريس بعد تقويم شهاداتهم, والبّت في الترقيات, ووضع قواعد تحفيز الباحثين على اإلبداع واالبتكار, واقتراح التوصية بتعيين أعضا
   إنشاء مراكز البحث العلمي والتنسيق بين المراكز الموجودة, والتوصية بإنشاء الجمعيات العلمية.
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