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 للمجلس العلمي الثامنةقرارات الجلسة 
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 :من داخل الجامعة التعيينات توصيات :أوالً

 الكيميـاء الصـيدليةبقسـم  أستاذ مساعد عىل رتبة ،الذرويعيل بن إبراهيم بن يحيى  / الدكتورتعي�  .١

 .الصيدلةبكلية 

بكليـة  الرتبيـة الخاصـةعىل رتبة أستاذ مساعد بقسـم  ،املطوععيل بن سعد بن سعيد الدكتور/ تعي�  .٢

 .الرتبية بوادي الدوارس

 

 الجامعة: خارجالتعيينات من  توصيات :ثانياً 

األشعة والتصوير عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم  ،املط�يهيفاء بنت مطر بن أبو شبية  /الدكتورة تعي�  .١

 .العلوم الطبية التطبيقية بالخرج بكليةالطبي 

 الرياضـيات،، عىل درجة أستاذ مساعد بقسـم شاعل بنت مثبت بن حس� البيضا�م / ةالدكتور تعي�  .٢

 .بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج

 

 :ةالرتقياملوافقات عىل  اً:ثالث

 إىل رتبة أستاذ:الرتقية 

 .الطبكلية  ،عيلعيل حسن عبده  / الدكتور .١

 :مشارك الرتقية إىل رتبة أستاذ

 بالخرج، كلية الرتبية فيصل عبدالرحمن الشديالدكتور /  .٢

 .، كلية الطبمحمد عبداملحسن محمد بديويالدكتور /  .٣

 
ك� وافق  بالجامعة،التدريس عىل تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة ك� وافق املجلس 

 .املجلس عىل إعادة تشكيل لجان املحكم� لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
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 العلمي:النرش : رابعاً 

 طباعته ونرشه عىل نفقة الجامعة ككتاب مرجعي. لغرض ل لجان فحص كتابيتشكاملوافقة عىل  .١

 

 العلمي:التفرغ : خامساً 

 تفرغ علمي لعضو هيئة التدريس بالجامعة. إجازةالتوصية باملوافقة عىل منح  .١

 لعضو هيئة التدريس بالجامعة. تفرغ علميالتوصية باملوافقة عىل تغ� خط س� إجازة  .٢

 

 :االتصال العلمي: سادساً 

 هيئة التدريس بالجامعة. علمي لعضوتصال االتوصية باملوافقة عىل تقرير  .١

 
ك�  .بالجامعةومن يف حكمهم أعضاء هيئة التدريس رصف مكافاة بدل متيز لعدد من ك� وافق املجلس عىل 

قرر املجلس إيقاف النظر يف جميع املشاركات التي يرتتب عليها انتدابات أو مصاريف سفرية ألعضاء هيئة 

 التدريس بالجامعة، حتى إشعار آخر، مع إبالغ املتقدم� بذلك.

 
 

    متعب العنزي    
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