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كلمة الدكتور محمد بن عبداهلل الشايع 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس المجلس العلمي

تمثــل وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي أحــد صــروح الجامعــة وواحــدة مــن قواعــد انطالقهــا لتصبــح 
مؤسســة تعليميــة رائــدة عالميــً, وذلــك فــي إطــار ســعيها الجــاد للبحــث عــن التميــز بيــن الجامعــات الســعودية 
والعالميــة. وإلــى إقامــة عالقــات شــراكة وتبــادل معرفــي مــع الجامعــات والمعاهــد  محليــً وعالميــً, وتفعيــل نقــل 
التقنيــة مــن الجامعــة إلــى المجتمــع. واالهتمــام بالبحــث العلمــي والدراســات العليــا ســمة مــن الســمات الالزمــة ألي 

مجتمــع يســعى إلــى تحقيــق نهضــة علميــة وأكاديميــة وثقافيــة. 
  ومــن ثــم تعمــل الوكالــة علــى تحقيــق قفــزة نوعيــة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي , وتفعيــل دورهــا فــي 
تحويــل المملكــة إلــى مجتمــع للمعرفــة, وتحقيــق التنميــة المســتدامة, وتعزيــز شــراكة المجتمــع عبــر مجموعــة 
ــة  ــز المنظوم ــوم وتعزي ــة للعل ــة فاعل ــاء منظوم ــو بن ــة نح ــات المملك ــع توجه ــقة م ــة متس ــج الطموح ــن البرام م

ــة للبحــث العلمــي.  الوطني
ــا  ــي وم ــث العلم ــات بالبح ــك المجتمع ــام تل ــدار اهتم ــاس بمق ــار يق ــم ص ــات واألم ــدم المجتمع ــً إذا كان تق وختام
توفــره لــه مــن طاقــات ومــوارد وإمكانــات ماديــة وأكاديميــة, فإننــا نتطلــع إلــى دور ريــادي قائــد لجامعــة المجمعــة. 
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كلمة  الدكتور إبراهيم بن عبد اهلل الحسينان 
أمين المجلس العلمي 

الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد:
ــة، فهــي تســهم  للمجلــس العلمــي أهميــة كبيــرة فــي الجامعــة؛ ألن مهامــه متعــددة وحيوي

بشــكل مباشــر فــي تحقيــق رســالة الجامعــة وأهدافهــا.
ــه تنجــز بمفهــوم مؤسســي  ــه لكافــة أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن، فأعمال  إن المجلــس العلمــي يقــدم خدمات
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف ــم العال ــام التعلي ــا نظ ــي حدده ــام الت ــي المه ــل ف ــة تتمث ــددات عام ــق مح وف
وكذلــك وفــق رؤيــة الجامعــة ورســالتها ، كمــا أن المجلــس العلمــي ال يقتصــر عملــه علــى تطبيــق اللوائــح فحســب بــل 
يتعــداه إلــى تطويرهــا ومراجعتهــا والرفــع للجهــات التنظيميــة األعلــى إذا لــزم األمــر رغبــة فــي تطويــر العمــل وتجويــده.

 وأبــرز مهــام المجلــس: التوصيــة بتعييــن أعضــاء هيئــة التدريــس بعــد تقويــم شــهاداتهم، والبــّت فــي الترقيــات، ووضــع 
قواعــد تحفيــز الباحثيــن علــى اإلبــداع واالبتــكار، واقتــراح إنشــاء مراكز البحــث العلمي والتنســيق بين المراكــز الموجودة، 

والتوصيــة بإنشــاء الجمعيــات العلمية.  
ــا والبحــث العلمــي  ــل الجامعــة للدراســات العلي ــي الجامعــة برئاســة ســعادة وكي ــّكل المجلــس العلمــي ف ــد ُش  وق
وعضويــة ســتة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 1/4/1431هـــ ، وعقــد عــدة اجتماعــات، ناقــش فيهــا العديــد مــن الموضوعــات 
واتخــذ عــدة قــرارات، كان مــن أبرزهــا توزيــع أعمــال المجلــس علــى ثــالث وحــدات إداريــة: وحــدة للتعيينــات، وحــدة للترقيات، 
وحــدة للنشــر والترجمــة، كمــا مــارس المجلــس صالحياتــه فــي ترقيــة وتعييــن ونقــل عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 
وتحديــد ضوابــط حضــور أعضــاء هيئــة التدريــس غيــر الســعوديين المؤتمــرات والنــدوات، وتكليــف المجلــس علــى إنهــاء 

الالئحــة الداخليــة للمجلــس.
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نبذة عن المجلس العلمي :
 يشــكل المجلــس العلمــي أهميــة كبيــرة فــي الجامعــة؛ ألن مهامــه متعــددة وحيويــة، تســهم بشــكل مــا 
فــي تحقيــق رســالة الجامعــة وأهدافهــا، وأبــرز مهامــه: التوصيــة بتعييــن أعضــاء هيئــة التدريــس بعــد تقويــم 
شــهاداتهم، والبــّت فــي الترقيــات، ووضــع قواعــد تحفيــز الباحثيــن علــى اإلبــداع واالبتــكار، واقتــراح إنشــاء مراكــز 

البحــث العلمــي والتنســيق بيــن المراكــز الموجــودة، والتوصيــة بإنشــاء الجمعيــات العلميــة.  
ــا والبحــث  ــل الجامعــة للدراســات العلي ــّكل المجلــس العلمــي فــي الجامعــة برئاســة ســعادة وكي ــد ُش  وق
ــة التدريــس فــي 1434/4/1 هـــ ، وعقــد عــدة اجتماعــات، ناقــش فيهــا  ــة ســتة مــن أعضــاء هيئ العلمــي وعضوي
العديــد مــن الموضوعــات واتخــذ عــدة قــرارات، كان مــن أبرزهــا توزيــع أعمــال المجلــس علــى ثــالث وحــدات 
ــه فــي  ــات، وحــدة للنشــر والترجمــة، كمــا مــارس المجلــس صالحيات ــات، وحــدة للترقي ــة: وحــدة للتعيين إداري
ــد ضوابــط حضــور أعضــاء هيئــة التدريــس غيــر  ترقيــة وتعييــن ونقــل عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وتحدي

ــس ــة للمجل ــة الداخلي ــاء الالئح ــى إنه ــس عل ــف المجل ــدوات، وتكلي ــرات والن ــعوديين المؤتم الس
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الرؤية:

الرسالة:

القيم :

األهداف :

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

ــة  ــن والترقي ــس بالجامعــة فــي مجــال التعيي ــة التدري ــة ألعضــاء هيئ - اإلشــراف الواعــي علــى الشــئون العلمي
ــي.  ــث العلم والبح

- حماية حقوق أعضاء هيئة التدريس ذات العالقة بأعمال المجلس العلمي.
-  بناء وتطوير اللوائح واألنظمة ذات  العالقة بأعمال المجلس العلمي .

- بناء قواعد البيانات ذات العالقة بأعمال المجلس العلمي.

-  العدل.      -  الشفافية.       -  التطوير.       -  العمل بروح الفريق.
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مهام المجلس العلمي :
- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

- البــت فــي الترقيــات العلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة وفــق القواعــد التــي تقرهــا مجلــس التعليــم 
العالــي.

- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر ، ومنها:-
- وضع قواعد لتشجيع البحوث العلمية.

- تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية لألعمال العلمية وتحكيمها واألمر بصرفها.
- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.

- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.

- إقرار ما يحال إليها من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون. 

- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
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أعضاء المجلس العلمي :
- د. محمد بن عبداهلل الشايــــــــــــع                   رئيسً

- أ.د . محمد بن  عثمان الركبـــــان              عضوًا

- د . ابراهيم بن عبداهلل الحسينان                                           أمين المجلس 

- أ.د  سعــود بن عبد العزيــز الحمد                                      عضوًا

- د .مسلــم بن محمد الدوســـري               عضوًا  

- د . عبـــداهلل بن  أحمــد الدهـــــش               عضوًا

- د محمد بن فهــــــد السالمـــــــــــة               عضوًا  
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الهيكل اإلداري للمجلس العلمي بجامعة المجمعة
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لجان المجلس العلمي

لجنة التعيينات :

مهام لجنة التعيينات

- التوصية بالموافقة أو بدعم الموافقة على طلبات التعيين في الجامعة على وظيفة أستاذ مساعد فما فوق.

- التوصية بالموافقة أو بعدم الموافقة على طلبات انتقال أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

- ما يسند إلى اللجنة من مهام أخرى.

أعضاء اللجنة 

- د. محمد بن فهد السالمة .               رئيسً  

عضوًا - د. مسلم بن محمد الدوسري    

- د . خالد بن محمد العبد الوهاب .             عضوًا

- د. محمد بن عبداهلل الجبرين  .              عضوًا

- د . عبداهلل بن أحمد الدهش              عضوًا
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لجنة الترقيات :

مهام لجنة الترقيات

-  فحص أوراق المتقدم للترقية إلى درجة أستاذ مشارك ودرجة أستاذ والتحقق من استيفاء الشروط واإلجراءات النظاميـــة.

-  اختيار محكمين لتقويم بحوث المتقدم للترقية.

-  إرسال البحوث والبيانات إلى المحكمين لتقويمها.

-  النظر في تقارير المحكمين والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.

-  التوصية بالموافقة أو بعدم الموافقة على الترقية.

أعضاء اللجنة 

- د. محمد بن عبد اهلل الشايع         رئيسً  

-  أ. د. سعود بن عبدالعزيز الحمد ،           عضوًا

-  د. خالد رمضان ،                    عضوًا

-  د . محمد بن فهد السالمة       عضوًا
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لجنة النشر العلمي :

مهام لجنة النشر العلمي 

-  اختيار محكمين لتقويم الكتب المقدمة للمجلس.

-  إرسال الكتب للمحكمين لتقويمها.

-  النظر في تقارير المحكمين والتوصية بالموافقة أو بعدم الموافقة على نشر الكتاب.

-  التوصية بالموافقة أو بعدم الموافقة على احتساب الكتاب ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي للترقية.

-  التأكد من إجراء التعديالت المطلوبة من المحكمين على الكتاب المطلوب نشره.

أعضاء اللجنة 

- د. إبراهيم بن عبداهلل الحسينان      

- د. صالح بن عبداهلل العقيل .

- أ. د . عبد الماجد عبد المجيد آل الشيخ .

-  د. خالد رمضان  .
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جلسات المجلس العلمي للعام 1433هـ - 1434هـ :

أنشطة المجلس العلمي في عام 1433هـ - 1434 هـ

موعد االنعقادالتاريخالجلسة

1433/12/279الثالثة

1434/1/129الرابعة

1434/1/2610الخامسة

1434/2/199السادسة

1434/3/239.30السابعة

1434/4/112الثامنة

1434/4/11التاسعة

1434/4/159.30العاشرة

1434/5/510.30الحادية عشر

1434/5/512الثانية عشر

1434/6/1312الثالثة عشر 

1434/6/279الرابعة عشر

1434/7/49الخامسة عشر

1434/7/410.30السادسة عشر

1434/7/109.30السابعة عشر

1434/7/1010.30الثامنة عشر

1434/8/19التاسعة عشر

1434/8/210العشرون

1434/8/211الحادية والعشرون

1434/8/212الثانية والعشرون
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الموضوعات التي نوقشت بجلسات المجلس العلمي للعام 1433هـ - 1434هـ :

ــات والنشــر والترجمــة وفيمــا يلــي  ــات والترقي ــق بالتعيين ــات التــي تتعل ــة مــن الموضوع ناقــش المجلــس مجموع

عــرض إلحصائيــة بعــدد الموضوعــات فــي كل مجــال ، حيــث يشــير الجــدول ) 1 ( للموضوعــات التــي تــم مناقشــتها فــي 

المجلــس

ومــن الجــدول الســابق يتبيــن أن التعيينــات احتلــت أبــرز 

الموضوعــات التــي تمــت مناقشــتها مــن حيــث العــدد 

تعييــن  نحــو  الجامعــة  كليــات  توجــه  يوضــح  وذلــك   ،

الكفــاءات الوطنيــة لتدعيــم الــكادر البشــري مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس .ويمكــن التعبيــر عــن الجــدول الســابق 

بالرســم البيانــي التالــي :

النشر االتصال العلميالترقيةاالستقاالتالتعاقداتالنقلالتعيينات الموضوع
اخرىحضور  دورات خارجيةوالترجمة

35721715105العدد
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أوال -  التعيينات :

وفيما يلي عرض تفصيلي لكل موضوع من هذه الموضوعات

تم مناقشة 30 طلب عن التعيينات تم الموافقة على تعيين 27 ورفض 3 طلبات 5 طلبات جاري دراستها  .
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 جدول قرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس بكليات  الجامعة في العام الجامعي 1433 ه - 1434هـ
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ــم  ــن ت ــس الذي ــة التدري ــاء هيئ ــدد أعض ــي ع ــب األول ف ــت الترتي ــب احتل ــة الط ــابق أن كلي ــدول الس ــن الج ــن م يتبي

تعيينهــم فــي العــام 1433هـــ / 1434 هـــ  حيــث صــدر لهــا )7( قــرارات تعييــن، يليهــا فــي الترتيــب الثانــي كليــة التربية 

بالزلفــي حيــث تــم تعييــن  )5( أعضــاء هيئــة التدريــس ، يليهــا فــي الترتيــب كليتــي المجتمــع وعلــوم الحاســب 

والمعلومــات ، ثــم كليتــي العلــوم اإلنســانية واإلداريــة بالغــاط ، وحوطــة ســدير ونصيــب كل منهمــا )2( ، وفــي 

الترتيــب األخيــر كليــة الهندســة وكليــة العلــوم الطبيــة وصــدر لــكل منهمــا قــرار بتعيين عضــو هيئة تدريــس . كما 

يتبيــن أن هنــاك عــدد مــن الكليــات لــم يتــم فيهــا تعييــن ممــا يطــرح تســاؤل عــن مــدى اكتفــاء تلــك الكليــات مــن 

الكــوادر الوطنيــة .

ويعبر الشكل البياتي التالي  على قرارات التعيين بكليات الجامعة:
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بيان  قرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام 1433 هـ - 1434 هـ
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القسمالكليةاالسم
رقم جلسة 
المجلس 
العلمي

مجلس الجامعةتاريخ االنعقاد

1/26/ 1434الخامسالعلوم التربويةالتربية بالزلفيد . فيصل فرج المطيري.

موافقة معالي مدير 
الجامعة بالتفويض

1/26/ 1434الخامسطب االطفالالطبد. بدر عبد المحسن المقحم

1/26/ 1434الخامسالعلوم التربويةالتربية بالزلفيد. عادل عوض المغذوي

2/19/ 1434السادسالمختبرات الطبيةالعلوم الطبيةد. على بن محمد الشنقيطي

2/19/ 1434السادسالهندسة الكهربائيةكلية الهندسةد. ماجد بن ابراهيم الصقعبي

8/1/ 1434الثامنةالباطنةكلية الطب.د .فهيد غالي العنزي

موافقة مجلس 
الجامعة 

الجلسة الثالثة

 23 /4 /1434 هـ

8/1/ 1434الثامنةطب األطفالكلية الطبد . يوسف الحميدي الرحيمي

8/1/ 1434الثامنةالعلوم األساسيةكلية الطب.د عادل بن عبد اهلل الهرف

4/1/ 1434التاسعاللغة العربيةالتربية بالزلفيد . أحمد بن عبد اهلل القشعمي

4/1/ 1434التاسعالعلوم التربويةالتربية بالزلفيد. مسفر بن جبران ال رفعه

د. عبد المحسن بن ناصر أبانمي
كلية علوم الحاسب 

والمعلومات
4/1/ 1434التاسعنظم المعلومات

4/15/ 1434العاشراألمراض الباطنيةكلية الطبد. رشيد بن خالد براده

موافقة مجلس 
الجامعة الجلسة 
الرابعة        
  19 /5 /1434 هـ
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القسمالكليةاالسم
رقم جلسة 
المجلس 
العلمي

مجلس الجامعةتاريخ االنعقاد

5/5/ 1434الحادية عشراألمراض الباطنيةكلية الطبد. أحمد بن عبد الرحمن الشايع

موافقة مجلس 
الجامعة

 الجلسة السادسة

  11 /7 /1434 هـ

موافقة مجلس 
الجامعة 

الجلسة السادسة

  11 /7 /1434 هـ

6/13/ 1434الثالثة عشرالفيزياءالعلوم بالزلفيد. ثامر بن شليح الحربي

المجتمعد. عبد الرحمن بن  صالح اليحي
العلوم والدراسات 

االنسانية
6/27/ 1434الرابعة عشر

المجتمعد. عثمان بن عبد اهلل الصالح 
العلوم والدراسات 

االنسانية
6/27/ 1434الرابعة عشر

المجتمعد. خالد بن ناشي المضيبري
العلوم والدراسات 

االنسانية
6/27/ 1434الرابعة عشر

د. خالد بن عبد اهلل الدرويش
العلوم والدراسات االنسانية 

بالغاط
6/27/ 1434الرابعة عشرتقنية المعلومات

7/10/ 1434السابع عشرالدراسات االسالميةالعلوم االنسانية بحوطة سديرد. يوسف بن محمد المهوس

د. عبد العزيز بن عبد اهلل مبارك 
رشود

العلوم والدراسات االنسانية 
بالغاط

7/10/ 1434السابع عشرالقانون

7/10/ 1434السابع عشرجراحة العظامالطبد. ضيف اهلل بن محمد الحربي
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القسمالكليةاالسم
رقم جلسة 
المجلس 
العلمي

مجلس الجامعةتاريخ االنعقاد

8/2/ 1434التاسع عشرجراحة العظامالطبد. فارس بن فهد  بن رايزة

موافقة مجلس 
الجامعة 

الجلسة األولى

 21 /10 /1434 هـ

8/2/ 1434التاسع عشرالمختبراتعلوم الزلفيد. سليمان بن سعود الحمد

د. عبد اهلل بن شعوان العتيبي
علوم الحاسب 

والمعلومات
8/2/ 1434التاسع عشرعلوم الحاسب

8/2/ 1434التاسع عشرالعلوم التربويةالتربية بالزلفيد. الحميدي بن محمد ضيدان

د.محمد بن عبد اهلل الشنيفي
كلية علوم الحاسب 

والمعلومات
علوم الحاسب

الحادي 
والعشرون

1434/11/9
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ثانيًا - النقل :

تمــت الموافقــة علــى 7 قــرارات نقــل بكليــات الجامعــة منهــا  3 طلبــات ألســاتذة مســاعدين و4 لمحاضريــن 

ومعيديــن والجــدول ) 3 ( يوضــح الكليــات التــي تــم النقــل منهــا و اليهــا .

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن كليتــي الهندســة والتربيــة بالزلفــي صــدر لــكل منهمــا قراريــن ، ثــم يأتــي فــي الترتيــب 

كليــات التربيــة بالمجمعــة ، وعلــوم الحاســب والعلــوم اإلنســانية بحوطــة ســدير . ويعبــر الشــكل البياتــي التالــي  علــى 

قــرارات النقــل لكليــات الجامعــة:

التربية الكلية
علوم الهندسةالتربية بالزلفيبالمجمعة

الحاسب
العلوم االنسانية بحوطة 

المجموعسدير

122117العدد
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ثالثًا : التعاقدات :

رابعًا  : االستقاالت :

خامسَا  : الترقيات :

تمــت الموافقــة علــى  طلبــات التعاقــد لمــدة ســنتين مــع اثنيــن مــن األســاتذة المســاعدين فــي كليتــي التربيــة بالمجمعــة 

وكليــة  التربيــة بالزلفــي .

تمت الموافقة على  طلب استقالة محاضر بكلية ادارة األعمال .

تمــت إصــدار قــرار ترقيــة ثــالث مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليتــي إدارة األعمــال  وكليــة التربيــة بالمجمعــة ، ومناقشــة 4 

طلبــات ترقيــة واحالتهــا للجنــة الترقيــة التخــاذ اجــراءات الترقيــة ، ويشــير الرســم البياتــي التالــي لطلبــات الكليــات . ويوضــح 

الجــدول التالــي اســماء أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تمــت ترقيتهــم .

التاريخ جلسة المجلس 
العلمي القسم الكلية الدرجة العلمية االسم

1434/7/4هـ السادس عشر المحاسبة إدارة األعمال أستاذ مشارك الدكتور/ عبد الحكيم مصطفى جودة

1434/7/4هـ السادس عشر التربية الخاصة التربية بالمجمعة أستاذ مشارك الدكتور/ واصف  محمد العايد

1434/8/2هـ التاسع عشر القانون إدارة األعمال أستاذ مشارك الدكتور / احمد  محمود عبدالكريم 
المساعدة
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الترقيات في كليات جامعة المجمعة 1433هـ - 1434هـ
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سادسا  : االتصال العلمي :

سابعا  : النشر والترجمة :

ثامنًا  : الدورات الخارجية :

تمــت إصــدار قــرار الموافقــة علــى االتصــال العلمــي لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة بإنجلتــرا  لطلــب مقــدم مــن اســتاذ مســاعد 

بكليــة التربيــة بالزلفــي.

تمت مناقشة طلبات للنشر واحالتها للجنة النشر والترجمة في مجال العلوم االنسانية والطبية.

تمــت الموافقــة علــى تســع  طلبــات لحضــور دورات خارجيــة  ويعــرض الجــدول  )4( بيــان بنســب الكليــات  والعمــادات حضــور 

الــدورات التدريبيــة الخارجيــة :
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ويوضح الرسم البياني التالي للكليات التي تمت الموافقة على حضور دورات خارجية لها
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خطة تطوير المجلس العلمي 

أوالً - تطوير موقع المجلس العلمي على موقع الجامعة بشبكة االنترنت بحيث يتضمن :

ثانيًا - النماذج االلكترونية :

- نبذة عن المجلس العلمي.
- اختصاصات المجلس العلمي .

- تشكيل المجلس للعام الجامعي 1434ه - 1435 هـ .
- اعضاء المجلس العلمي السابقين

- لجان المجلس العلمي 
- نماذج المجلس العلمي .

- قرارات اجتماعات المجلس العلمي
- اللوائح المنظمة لعمل اللجان )الئحة الترقية - الئحة التعيين- الئحة النشر والترجمة(.

- اخبار المجلس .

- مراجعة النماذج وتحديثها .
ــل النمــاذج الخاصــة بالترقيــة والتعييــات والمؤتمــرات إلــى نمــاذج  - التعــاون مــع عمــادة تقنيــة المعلومــات علــى تحوي

ــة ، واللجــان . ــة يقــوم صاحــب الطلــب باســتيفاء عناصــر ومصادقتهــا مــن مجلــس القســم ، والكلي الكتروني
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ثالثــًا - دعــوة بعــض الشــخصيات العلميــة المتميــزة فــي المجــال العلمــي أللقــاء محاضــرات عــن الموضوعــات 

ذات الصلــة بأعمــال المجلــس مثــل :

خامسًا- إصدار مطبوعات  في موضوعات متخصصة ذات عالقة بمهام المجلس العلمي مثل :-

سادسًا - إعداد دليل إرشادي للمهام والصالحيات ألمانة المجلس العلمي :

- النشر العلمي  .
- الملكية الفكرية .

- قواعد الترقية .
- الترجمة .

- الئحة الترقيات .
- الئحة التعيينات .

- الئحة المؤتمرات .
- الئحة االتصال العلمي .
- الئحة النشر والترجمة .

- أنشطة المجلس .

- يتضمن الدليل »تنظيم العمل داخل المجلس – الهيكل التنظيمي – الصالحيات – المهام- اللجان اعمالها – االدارات .
- تصميم وطباعة وتوزيع الدليل .
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ســابعًا - إعــداد قاعــدة بيانــات تمثــل دليــل ألبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس المعينييــن ومــن تــم ترقيتهــم 

بالجامعــة.

 ثامنًا -  تطوير العمل اإلداري بالمجلس العلمي وذلك من خالل :

- اعداد نموذج موحد لملخصات األبحاث للمتقدمين والمعينيين .
- اعداد قاعدة بيانات .

- األرشفة االلكترونية ألعمال المجلس .
- توزيع العمل  على الهيكل اإلداري بالمجلس العلمي
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