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 هـ٨/٢/١٤٤٠هـ المنعقدة بتاريخ ١٤٣٩/١٤٤٠قرارات الجلسة الثانية للمجلس العلمي 
 

 التعيينات:
ً
 أوال

 

ا�جتمع ب�لية أســـــتاذ مســـــاعد  التوصـــــية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتور/ محفوظ بن مبارك بن ناصـــــر الدوســـــري،  .١

 .با�خرج

 ب�لية ال��بية با�خرج.أستاذ مساعد التوصية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتورة/ وفاء بنت عايض ا�حار�ي،  .٢

 

 ال��قيات:
ً
 ثانيا

 

 ال��قية إ�� رتبة أستاذ مشارك:

 �لية الصيدلة. فوده،الدكتور/ أحمد بن إبراهيم  .١

 با�خرج. التطبيقية، �لية العلوم الطبية عبد الغ�يالدكتور / عمرو عادل  .٢

 عدم املوافقة ع�� ترقية عضو من أعضاء هيئة تدريس. .٣

 

 النشر العل�ي:
ً
 ثالثا

 

ب�لية العلوم والدراســــــــــــات اإل�ســــــــــــانية  القي�ــــــــــــ�ي،لدكتور/ محمد بن حســــــــــــ�ن لاملوافقة ع�� تحكيم كتاب تثقيفي  •

 با�خرج.

) من أعضــــــــــــــــاء هيئــة تــدريس متقــدم�ن ١٢( عــددل كمــا وافق ا�جلس ع�� �شــــــــــــــكيــل �جــان لفحص اإلنتــاج العل�ي •

 .ومن �� حكمهم ) من أعضاء هيئة التدريس١١لعدد (بدل تم�� ل م�افأةوافق ا�جلس ع�� صرف  لل��قية كما

كما قرر ا�جلس تحديد املواعيد ال��ائية الســــــــــــــتقبال املعامالت الواردة من �ليات وادارات ا�جامعة للعرض ع��  •

 هـ، كما با�جدول التا��.١٤٣٩/١٤٤٠صل الدرا��ي الثا�ي للعام ا�جام�� ا�حا�� ا�جلس العل�ي قبل ��اية الف

 

 

املواعيد ال��ائية الستقبال املعامالت الواردة من �ليات وادارات ا�جامعة للعرض ع�� ا�جلس العل�ي 

 ل�جدول التا��:هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام 
َ
 ، وفقا
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 املوعد ال��ائي نوع الطلب م

 العل�ي واالتصال العل�ي.طلب التفرغ  ١

هـ ٣٠/٦/١٤٤٠��اية دوام يوم  ا�خميس 

 م)٧/٣/٢٠١٩املوافق (

 طلب حضور دورة تدر�بية أو ورشة عمل �� مجال التخصص. ٢

 نقل خدمات و�عي�ن عضو هيئة تدريس من خارج ا�جامعة. ٣

 االستعــانـــــة باألستـــــاذ غيـــــر املتفــــرغ. ٤

 االستقالة أو التقاعد املبكر لعضو هيئة التدريس.طلب  ٥

 طلب ال��قية لرتبة أستاذ وأستاذ مشارك. ٦

هـ ١٤/٧/١٤٤٠��اية دوام يوم ا�خميس  

 م)٢١/٣/٢٠١٩املوافق (

 طلب �شر الكتب أو احتسابھ ضمن ا�حد األد�ى املطلوب لل��قية. ٧

 نقل عضو هيئة التدريس ومن �� حكمھ داخل ا�جامعة. ٨

 طلب صرف م�افاة بدل تم�� �� النشر العل�ي. ٩

 التعي�ن ع�� رتبة (أستاذ مساعد من داخل ا�جامعة). ١٠
 ��اية دوام يوم ا�خميس 

 م)٢٥/٤/٢٠١٩هـ املوافق (٢٠/٨/١٤٤٠
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