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Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 
Vice Rector’s Office 

For Graduate Studies & Scientific Research 
 

 
>Attach...................:... ..............المرفقات: ...>Date...................   ................التاریخ: ..................   No.....:..الرقم : .................................

<VhJî۱۷۳<<tÜ§]۱۱۹٤۲<VÃi^‚۰۱٥۸۸٤٤۰۰<Vã“^ ۰۱٥۸۸٤٤۰۱    P.O. Box: 173  AL Kharj 11942,  Tel:015884400, Fax: 015884401 

 

 هـ ١٤٤١/ ٩/٣املنعقدة بتاريخ    هـ١٤٤١للمجلس العلمي    الثالثة قرارات الجلسة  
 

 أوالً التعيينات: 

طب مساعد بكلية  أستاذ القحطا� عيل بن ربيعان الدكتور/ التوصية باملوافقة عىل تعي�  .١

 .األسنان

أستاذ مساعد بكلية  الشهرا�الدكتور / محمد بن عبدالله التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٢

 اآلداب والعلوم بوداي الدوارس.

أستاذ مساعد  الدكتور / مسفر بن عبدالله بن مسفر آل دحيم التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٣

 بكلية املجتمع باألفالج.

 أستاذ مساعد بكلية الصيدلة.الدكتور / عامر بن سعد آل عيل التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٤

أستاذ مساعد   الدكتورة / سلوي بنت مصطفى بن محمد البلويش املوافقة عىل تعي�  التوصية ب .٥

 بكلية الرتبية بالدمل.

أستاذ مساعد بكلية العلوم   الدكتورة / ندى بنت محمد التميميالتوصية باملوافقة عىل تعي�   .٦

 والدراسات اإلنسانية بحوطة بني متيم.

أستاذ مساعد بكلية الرتبية   الدكتورة / بيان بنت إبراهيم السيفالتوصية باملوافقة عىل تعي�   .٧

 بالخرج.

 

 ثانياً الرتقيات: 

 .عدم املوافقة عىل ترقية عضو هيئة تدريس إىل رتبة أستاذ مشارك .١

 عىل تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. املوافقة .٢
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 علمي:   اتصال ثالثاً:  

 تقرير اتصال علمي لعضو هيئة التدريس بالجامعة.املوافقة عىل بالتوصية  .١

 

 العلمي: التفرغ  :  رابعاً 

 .اجازة تفرغ علمي لعضو هيئة التدريس بالجامعة عىل منح التوصية باملوافقة .١

 
 وتشمل:عىل عدة قرارات تخص أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم  العلمي ك� وافق املجلس

نقل  بالجامعة،اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس تشكيل لجنة محكم� لفحص إعادة 

املجلس العلمي عىل حضور دورة  ك� وافق  حكمه،ومن يف  داخل الجامعة لعضو هيئة التدريس

 .التدريس بالجامعة تدريبية لعدد من أعضاء هيئة

 

        متعب العنزي 
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