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 ولوائح:أنظمة   أوالً:
على ضـوابط تعیین على رتبة أسـتاذ مسـاعد في كلیتي الطب وطب األسـنان   التوصـیة بالموافقة  .۱

 للتخصصات اإلكلینیكیة بالزمالة.
ضـــوابط تعیین على رتبة أســـتاذ مســـاعد لحاملي الدرجة المھنیة في التوصـــیة بالموافقة على   .۲

 الصیدلة السریریة في كلیة الصیدلة.
الالئحة المنظمة لشـــؤون منســـوبي ) من  ۲۲القواعد التنفیذیة للمادة (والتوصـــیة بالموافقة على  .۳

 .الجامعات السعودیة من أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم
 

 ً  التعیینات:: ثانیا
 على وظیفة  ،  عبدالحمید بن ســالم بن مریع آل غوینم  التوصــیة بالموافقة على تعیین الدكتور/    .۱

 .طب األسنانبكلیة   وقایة األسنانبقسم   أستاذ مساعد
التوـصیة بالموافقة على تعیین الدكتور / عادل بن ـسعد القرني ، على وظیفة أـستاذ مـساعد بقـسم  .۲

 األسنان.وقایة األسنان بكلیة طب  
الجنیدي ، على وظیفة أســتاذ بن بخیت  التوصــیة بالموافقة على تعیین الدكتور / وائل بن یحیى  .۳

 مساعد بقسم الدراسات اإلسالمیة بكلیة التربیة بالخرج.
التوـصیة بالموافقة على تعیین الدكتور /إبراھیم بن محمد بن إبراھیم المـسلم ، على وظیفة أـستاذ  .٤

 بیة بكلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة بحوطة بني تمیم.مساعد بقسم اللغة العر
التوصــــــیة ـبالموافـقة على تعیین اـلدكتورة / والء بـنت عـبدالعزیز بن مھـنا المھـنا ، على وظیـفة  .٥

 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربویة بكلیة التربیة بالدلم.
لدكتور / تركي بن عبدهللا التوصــیة بالموافقة على تعیین واعتماد رتبة اكادیمیة أســتاذ مســاعد ل .٦

 بن حمود الرجعان، بكلیة الحقوق جامعة دار العلوم.
من خارج الجامعة وتعیینھ على رتبة أـستاذ عـضو ھیئة تدریس  التوـصیة بعدم الموافقة على نقل   .۷

 مشارك بالجامعة.
 

ً ثالث  الترقیات: :ا
 :الترقیة إلى رتبة أستاذ

 .الطب، كلیة درمانعبدالوھاب بن علي بن عایض أبو  الدكتور /   .۱
 : الترقیة إلى رتبة أستاذ مشارك
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 . طب األسنانكلیة  ، سلطان بن عبدالرحمن بن عبدالملك المالكي الدكتور /  .۱
 بالخرج.  العلوم الطبیة التطبیقیة ، كلیة  سعود بن معاشي بن عواد الرویليالدكتور /  .۲
 بالخرج.  الھندسة، كلیة   بندر بن عبدالرحمن الزھرانيالدكتور /  .۳
 بالخرج. والدراسات اإلنسانیة، كلیة العلوم  فھد بن سعد بن محمد السھليالدكتور/  .٤
 بالخرج.  التربیة ، كلیة  محمد بن عامر بن سعد الصویغالدكتور /  .٥
 . العلوم والدراسات اإلنسانیة بالسلیل، كلیة  شكري عبدالمجید حسن الزھريالدكتور /  .٦
 بالخرج.  الھندسة، كلیة  يعبداللطیف إبراھیم سالمالدكتور/  .۷
 الدكتور / أنس عبدالستار محمد سالمھ ، كلیة إدارة األعمال بالخرج. .۸
 الدكتور / محمد أحمد ھویمل الخریسات ، كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة بالسلیل. .۹
  على تشـــــكـیل لـجان لفحص اإلنـتاج العلمي لـعدد من أعضـــــاء ھیـئة الـتدریس ـبالـجامـعة  الموافـقة .۱۰

ــتاذ    رتبتيالمتقدمین للترقیة إلى   ــــ اركوأـس تاذ مـش كیل لجان   أـس ، وكذلك الموافقة على إعادة تـش
 .لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة

 
 ً  التدریبیة:الدورات : رابعا

 للعدد من أعضاء ھیئة التدریس بكلیة الطب.ھ  صیالموافقة على حضور دورات تدریبیة تخص .۱
 

    زي ـــن ـــــع ــب الــعـــــتــم   
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