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   هـ١٤٤٢للمجلس العلمي  الثانيةقرارات الجلسة 

 هـ١٣/٠٢/١٤٤٢املنعقدة بتاريخ 

 

 التعيينات: أوالً:
بكلية  بقسم األشعة والتصوير الطبي أستاذ مساعد ،الخيربيمحمد  عصام  / الدكتور التوصية باملوافقة عىل تعي�  .١

 .العلوم الطبية التطبيقية بالخرج

 بقسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي أستاذ مساعد ،الغديرمشاري صالح الدكتور / التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٢

 .العلوم الطبية التطبيقية بالخرجبكلية 

بكلية  بقسم علوم املختربات الطبية أستاذ مساعد ،الفهيدعبدالعزيز فهد الدكتور / التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٣

 .الطبية التطبيقية بالخرجالعلوم 

، أستاذ مساعد بقسم اللغة االنجليزية وآدابها بكلية الدكتور / عيىس ملحم الودعا�التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٤

 اآلداب والعلوم بوادي الدوارس.

آلداب والعلوم ، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية االدكتور / يارس حامد املط�يالتوصية باملوافقة عىل تعي�  .٥

 بوادي الدوارس.

أستاذ مساعد بقسم الرتبية الخاصة بكلية الرتبية  القحطا�،الدكتور / راشد فهيد التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٦

 بالخرج.

، أستاذ مساعد بقسم الهندسة امليكانيكية بكلية الهندسة الدكتور / عمر فهيد القص�التوصية باملوافقة عىل تعي�  .٧

 بالخرج.

، أستاذ مساعد بقسم الهندسة امليكانيكية بكلية الدكتور / متعب سعد آل جغثمالتوصية باملوافقة عىل تعي�  .٨

 الهندسة بالخرج.

 ، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الرتبية بالخرج.الدكتور / عىل راشد املحيشالتوصية باملوافقة عىل تعي�   .٩

، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية العلوم الدكتور / محمد عبدالرحمن الحمد� التوصية باملوافقة عىل تعي  .١٠

 والدراسات اإلنسانية بالسليل.

، أستاذ مساعد بقسم القانون بكلية إدارة األع�ل  الدكتور / أحمد حس� فقيهيالتوصية باملوافقة عىل تعي�  .١١

 بالخرج.

، أستاذ مساعد بقسم القانون بكلية إدارة األع�ل  لح عبدالعزيز الشيحةالدكتور / صاالتوصية باملوافقة عىل تعي�  .١٢
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 بالخرج.

، أستاذ مساعد بقسم العلوم الرتبوية بكلية الرتبية الدكتورة / تها� عبدالله الحمودالتوصية باملوافقة عىل تعي�  .١٣

 بالخرج.

مساعد بقسم الرتبية وعلم النفس بكلية العلوم ، أستاذ الدكتورة / أمل إبراهيم املشاريالتوصية باملوافقة عىل تعي�  .١٤

 والدراسات اإلنسانية بحوطة بني متيم.

، أســتاذ مســاعد بقســم العلــوم الرتبويــة بكليــة الرتبيــة الدكتورة / نورة خالد الدعيجالتوصية باملوافقة عىل تعي�  .١٥

 بالدمل.

مساعد بقسم الدراســات اإلســالمية بكليــة ، أستاذ الدكتورة / عواطف نصار الرشيديالتوصية باملوافقة عىل تعي�  .١٦

 العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل.

 
 الرتقيات: :ثانياً 

عىل  املوافقة وكذلك  ،بالجامعةعىل تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس  املوافقة

 .هيئة التدريس بالجامعة لعدد من أعضاءإعادة تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي 

 
 : النرش العلمي: ثالثاً 

 تقارير محكم� لفحص كتاب لغرض احتسابه ضمن الحد األد� للرتقية.املوافقة عىل  .١

 .احتسابه ضمن الحد األد� للرتقيةلغرض املوافقة عىل تشكيل لجنة لفحص كتاب  .٢

 املوافقة عىل تشكيل لجنة لفحص كتاب لغرض دعمه من الجامعة. .٣

 تقييم كتاب لغرض دعمه من الجامعة. املوافقة عىل تحديث �وذج الدورات التدريبية و�وذج .٤

 
 :الدورات التدريبية وورش عمل رابعاً:

 بالجامعة.هيئة تدريس  تدريبية لعضو املوافقة عىل حضور دورة  .١

  بالجامعة.ر عن حضور دورة تدريبية لعضو هيئة تدريس ااملوافقة عىل اعتذ .٢

 
 :العلمي  خامساً: التفرغ

 املوافقة عىل قطع إجازة تفرغ علمي لعضو هيئة تدريس بالجامعة. .١

 املوافقة عىل تقرير تفرغ علمي لعضو هيئة تدريس بالجامعة.  .٢

 
     متعب العنزي   
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