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 التعيينات:
ً
 أوال

ب�ليـة أسـتاذ مسـاعد  أحمد بـن سـعد بـن عبـدهللا الهو�ميـل التوصية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتور/  .١

 .با�خرج العلوم الطبية التطبيقية

مسـاعد  السـلطان أسـتاذالتوصية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتور/ عبدا�جيد بن سليمان بـن محمـد  .٢

 ب�لية الهندسة با�خرج.

أســـتاذ مســـاعد ب�ليـــة  التوصـــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الـــدكتور/ ســـفر بـــن مريـــع بـــن ســـفر القحطـــا�ي .٣

 الصيدلة.

أســـتاذ مســـاعد ب�ليـــة  التوصـــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الـــدكتور/ ع�ـــ� بـــن عبـــدهللا بـــن محمـــد آل بزيـــع .٤

 الدواسر.العلوم الطبية التطبيقية بوادي 

عد مسـا الضـراب أسـتاذالتوصية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتور/ عبـدالرحمن بـن إبـراهيم بـن صـا�ح  .٥

 ب�لية الطب.

أسـتاذ مسـاعد ب�ليـة  التوصية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتورة / رفعة بنت دحيم بن ناصر الدوسري  .٦

 اآلداب والعلوم بوادي الدواسر.

أســـتاذ مســاعد ب�ليـــة  التوصــية باملوافقـــة ع�ــ� �عيـــ�ن الــدكتورة/ ناهـــد بنــت صـــائل بــن فـــواز ا�حــار�ي .٧

 وم الطبية التطبيقية با�خرج.العل

أســتاذ مســاعد ب�ليــة  / هــدى بنــت ســعد بــن محمــد ا�حر�ــي �عيــ�ن الــدكتورةالتوصــية باملوافقــة ع�ــ�  .٨

 ال��بية با�خرج.

 

 ال��قيات:
ً
 ثانيا

 :مشارك ال��قية إ�� رتبة أستاذ

 .الطب ، �لية سم�� بن حامد الغامديالدكتور/  .١

 الزهرا�ي ، �لية إدارة األعمال با�خرج. الدكتور/ ع�� بن صا�ح .٢

 الدكتور / أحمد حسن أبو رداحھ ، �لية العلوم الطبية التطبيقية با�خرج. .٣

 الدكتور / أحمد فوزي جنيدي، �لية ال��بية بوادي الدواسر. .٤

 الدكتور/ حيدر محمود فارو�� ، �لية إدارة األعمال با�خرج. .٥
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 ة وعلوم ا�حاسب.أحمد هانق�� ، �لية هندس طارق  /الدكتور  .٦

 الدكتورة / نوف بنت محمد العن�ي ، �لية العلوم والدراسات اإل�سانية با�خرج. .٧

 

ع�ـــ� �شـــكيل �جــــان وافـــق ا�جلــــس  كمـــا أســــتاذ،رتبـــة  التــــدريس إ�ـــ�عـــدم املوافقـــة ع�ـــ� ال��قيــــة لعضـــو هيئـــة 

 لفحص اإلنتاج العل�ي لعدد من أعضاء هيئة التدريس با�جامعة.

 

: االستقالة
ً
 أو التقاعد البكر لعضو هيئة تدريس ومن �� حكمھ: ثالثا

 .با�جامعة معيداملوافقة ع�� استقالة بالتوصية  .١

 

 :
ً
 :التفرغ العل�يرا�عا

 لعضو هيئة تدريس با�جامعة. منح إجازة تفرغ عل�ي املوافقة ع��التوصية ب  .١

 

 النشر العل�ي:
ً
 خامسا

مجلة علمية محكمة متخصصة �� الوقف بجامعـة األم�ـ� سـطام بـن  إ�شاءالتوصية باملوافقة ع��   .١

 عبدالعز�ز.

 

 

أو�ــىى ا�جلــس باملوافقــة ع�ــ� حضــور عــدد مــن أعضــاء هيئــة التــدريس با�جامعــة لــدورات تدر�بيــة، كمــا كمــا 

 وافق ا�جلس ع�� نقل داخل ا�جامعة.

 

     متعب العن�ي   
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