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   هـ ١٤٤٢للمجلس العلمي    الثالثة قرارات الجلسة  

 هـ ٠٣/١٤٤٢/ ١١املنعقدة بتاريخ  

 

 التعيينات:   أوالً: 

علوم بقسم  أستاذ مساعد ،القحطا�قنيفذ  ه عبد الل  / الدكتورالتوصية باملوافقة عىل تعي�  .١

 . هندسة وعلوم الحاسببكلية  الحاسب 

اللغة  بقسم  أستاذ مساعد ،روثانمحمد قاسم الدكتور/ التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٢

 .بالخرج  املجتمعبكلية   االنجليزية

بقسم  أستاذ مساعد ،جناحسعد آل  ه عبد الل الدكتور/ التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٣

 .الهندسة بالخرجبكلية  الهندسة الكهربائية

الدراسات  ، أستاذ مساعد بقسم محمد الثبيتي ليىل  / ةالدكتور التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٤

 .الرتبية بالدملبكلية  اإلسالمية

 الرتقيات:   : ثانياً 

 الرتقية إىل رتبة أستاذ: 

 ، كلية هندسة وعلوم الحاسب.الدكتور / عاطف عيل إبراهيم .١

 الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك: 

 التطبيقية بوادي الدوارس.الطبية كلية العلوم  ،سواميسوقربيا دانسكران الدكتورة /  .١

 عىل تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعــة املوافقة .٢

 .أستاذ مشاركو أسـتاذ  رتبتياملتقدم� للرتقية إىل 
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 العلمي:   النرش :  ثالثا 

بدل متيز يف النرش العلمــي لعــدد مــن أعضــاء هيئــة التــدريس  آتاملوافقة عىل رصف مكاف .١

 بالجامعة ومن يف حكمهم.

 : عمل ال الدورات التدريبية وورش    رابعاً: 

لعــدد مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بكليــة  متخصصة تدريبية اتاملوافقة عىل حضور دور   .١

 الطب.
 

 : داخل الجامعة   خامساً: نقل 

 .داخل الجامعة هيئة التدريس ومن يف حكمهماملوافقة عىل نقل عدد من أعضاء  .١
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