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 التعيينات:: أوالً 
 أستاذ مسااعد ، عىل رتبة أحمد بن عبدالله بن مزيد آل صقرالدكتور/ التوصية باملوافقة عىل تعيني  .1

 الصيدلة.بكلية  الصيدالنياتبقسم 
، عاىل رتباة أساتاذ  الدكتور/ عبدالعزيز بن زيد بن ناا  عبدالواحادالتوصية باملوافقة عىل تعيني  .2

 مساعد بقسم إصالح األسنان بكلية طب األسنان.
، عاىل رتباة أساتاذ مسااعد  محمد بن ندى بن جازع العناز  الدكتور/التوصية باملوافقة عىل تعيني  .3

 بقسم الحاسب األيل بكلية املجتمع بالخرج.
، عىل رتباة أساتاذ مسااعد بقسام  عبداملجيد بن حمد الربيعة الدكتور/التوصية باملوافقة عىل تعيني  .4

 الرتبية الخاصة بكلية الرتبية بالخرج.
 

 الرتقيات: : ثانياً 
 الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك:

 ، كلية الرتبية بالخرج. بن قزعان العتيبيالدكتور/ منصور  .1
 

 :البحث العلميثالثاً: 
بجامعة األمري سطام بن  العلوم الرشعية واللغة العربية ملجلة التقرير السنو عىل  املوافقة .1

 .عبدالعزيز
التوصية باملوافقة عىل إعادة تشكيل هيئة التحرير ملجلة العلوم الرشعية واللغة العربية بجامعة  .2

 سطام بن عبدالعزيز. األمري
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 :التفرغ العلمي رابعاً: 
 .منح اجازة تفرغ علمي لعضو هيئة التدريس بالجامعة عىل التوصية باملوافقة .1

 

 بكر لعضو هيئة تدريس ومن يف حكمه:خامساً: االستقالة أو التقاعد امل
 التوصية باملوافقة عىل استقالة معيد بالجامعة. .1

 

وتشامل  بالجامعاةومان   حكممام كام وافق املجلس عىل عدة قرارات بخصوص أعضاء هيئة التدريس 
نقل داخال الة ، واملوافقة عىل  ياملوافقة عىل  ف مكافاة بدل متيز،  واملوافقة عىل حضور دورات تدريب

 الجامعة .
 
 
     متعب العنزي   


