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 ھـ۱۲/٤/۱٤٤۰ھـ المنعقدة بتاریخ ۱٤۳۹/۱٤٤۰للمجلس العلمي  الخامسةقرارات الجلسة 
 

 أوالً التعیینات:
بكلیة أستاذ مساعد  ،بن عبدهللا آل دریس علي /التوصیة بالموافقة على تعیین الدكتور  .۱

 .بالخرج الھندسة
بكلیة أستاذ مساعد ، محمد بن جایز السعدي /الدكتورالتوصیة بالموافقة على تعیین  .۲

 .العلوم الطبیة التطبیقیة بالخرج
أستاذ مساعد بكلیة  المطیري،بجاد بن خلف التوصیة بالموافقة على تعیین الدكتور /  .۳

 .الصیدلة
العلوم أستاذ مساعد بكلیة  الشمري،فھد بن سمیر التوصیة بالموافقة على تعیین الدكتور/  .٤

 .والدراسات اإلنسانیة بالخرج
 

 ثانیاً الترقیات:
 الترقیة إلى رتبة أستاذ:

 .بالخرجالتربیة  كلیة ،البراكأحمد بن صالح الدكتور/  .۱
 الترقیة إلى رتبة أستاذ مشارك:

 كلیة التربیة بالخرج. العسكر،الدكتور/ عبدهللا بن محمد  .۱
 كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة بالخرج. الفھید،بنت عبدالعزیز الدكتورة / نوال  .۲

من أعضاء ھیئة التدریس  )٥(على تشكیل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد كما وافق المجلس 
 بالجامعة.

 
 ثالثاً: االستقالة أو التقاعد البكر لعضو ھیئة تدریس ومن في حكمھ:

 عید بكلیة الطب.التوصیة بعدم الموافقة على استقالة م .۱
 :النشر العلمي رابعاً:
لعضو ھیئة  تقاریر تحكیم كتاب الحتسابھ ضمن الحد األدنى للترقیة الموافقة على .۱

 تدریس بالجامعة.
 ) من أعضاء ھیئة تدریس۲( عددل لجنة محكمین لفحص كتابكما وافق المجلس على تشكیل 

) من أعضاء ھیئة ۱۳لعدد (بدل تمیز ل مكافأةكما وافق المجلس على صرف  ،یةللترقمتقدمین 
 بالجامعة، لعضو ھیئة تدریس مھمھ علمیةكما وافق المجلس على  حكمھم،ومن في  التدریس

التنفیذیة لنشر  العلمي والضوابطعلى تحدیث الضوابط التنفیذیة لبدل التمیز كما وافق المجلس 
ضمن الحد األدنى للترقیة أو النشر عن طریق  (لالحتسابتقییم الكتاب وتحدیث نماذج  الكتب،

  .دراسي)الجامعة أو لالعتماد ككتاب مقرر 
     متعب العنزي   
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