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 هـ ١٤٤١/ ٢/ ٢٤املنعقدة بتاريخ    هـ١٤٤١للمجلس العلمي    الثانية قرارات الجلسة  

 

 أوالً التعيينات: 

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

 الهندسة بالخرج.

أستاذ مساعد  سامل العطويمها بنت حمود بن /  ة الدكتور التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٢

 .العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرجبكلية 

أستاذ مساعد بكلية  جوير أما� بنت عبدالله بن/  ة الدكتور التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٣

 .الرتبية بالخرج

الرتبية أستاذ مساعد بكلية   بنت نارص اليحيى   حصة   /   ة الدكتور التوصية باملوافقة عىل تعي�   .٤

 .بالخرج

الرتبية أستاذ مساعد بكلية   ندى بنت زعل الودعا�  / الدكتورة  صية باملوافقة عىل تعي�  التو  .٥

 .بالخرج

 

 ثانياً الرتقيات:

 : مشارك   الرتقية إىل رتبة أستاذ

 الصيدلة. ، كلية عبدالله بن سعود الشتييل الدكتور/ .١

 ، كلية الرتبية بالخرج. الدكتور/ نارص بن راشد الشيحان .٢

 ، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج. الدكتور/ برافيج عالم سبدور حس� .٣

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج. ،بصيلالدكتورة/ أفراح أبوالقاسم محمد  .٤

 م املوافقة عىل ترقية عضو هيئة تدريس إىل رتبة أستاذ مشاركعد .٥

دريس ك� وافق املجلس  ة الـت ــاء هيـئ دد من أعضـ اج العلمي لـع ان لفحص اإلنـت ل لـج عىل تشـــكـي

 بالجامعة.
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 العلمي: البحث  ثالثاً:  

العلوم الرتبوية  إعادة تـشكيل هيئة التحرير والهيئة االـستـشارية ملجلة املوافقة عىل بالتوـصية  .١

 .بالجامعة

 : االستقالة أو التقاعد البكر لعضو هيئة تدريس ومن يف حكمه :  رابعاً 

 التوصية باملوافقة عىل استقالة معيد بالجامعة. .١

 

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

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

داخل الجامعة لعضو   بالجامعة، نقليف النرش العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس    بدل متيز  مكافأة

 .ومن يف حكمه التدريس هيئة

 
      متعب العنزي     
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