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 هـ10/04/2144املنعقدة بتاريخ  هـ1442للمجلس العلمي  الرابعةقرارات اجللسة 

 التعيينات:: أواًل 

األشتعة  بكصتي   أشتتا  وصتاعد   ،أمحد عبدالرمحَ اهلمين  التوصية باملوافكة عمى تعيني الدكتور/   .1

 .العموً الطبية التطبيكية باخلرجبكمية  والتصوير الطيب

عمتتوً بكصتتي  ، أشتتتا  وصتتاعد غتتا ة شتتاو أبوشتتاو   /  ةالتوصتتية باملوافكتتة عمتتى تعتتيني التتدكتور     .2

 .باخلرج العموً الطبية التطبيكيةبكمية  املختربات الطبية

 الرتقيات: :ثانيًا

 :الرتقية إىل رتبة أشتا 

 .الرتبية باخلرج، كمية الكىيسيمحد عبداهلل الدكتور /  .1

 :الرتقية إىل رتبة أشتا  وشارك

 .والدراشات اإلٌصاٌية باخلرج، كمية العموً كعيبْ عبداهلل التّاويالدكتور /  .2

 الدكتورة / وٍرية عبداهلل العصكر ، كمية الرتبية باخلرج. .3

 التتتدريض بالاوعتتة عمتتى تشتتكين لتتاُ لنختت  اإلٌتتتاج العمىتتي لعتتد  وتتَ أع تتا  ِي تتة        املوافكتتة .4

 .أشتا  وشاركوأشتتا   رتبيتاملتكدوني لمرتقية إىل 

 العلمي: النشر: ثالجا

 املوافكة عمى تكارير حتكيي كتاب لغرض  عىْ وَ الاوعة. .1

 لمرتقية . األ ٌىاملوافكة عمى تكارير حتكيي كتاب لغرض احتصابْ ضىَ احلد  .2

بده متيس يف الٍشر العمىي لعد  وَ أع تا  ِي تة التتدريض بالاوعتة      آتاملوافكة عمى صرف وكاف .3

 ووَ يف حكىّي.

 :عملالالدورات التدريبية وورش  : رابعًا

 لعد  وَ أع ا  ِي ة التدريض بكمية الطب. وتخصصة تدريبية اتاملوافكة عمى ح ور  ور  .1
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 :التفرغ العلميخامسًا :

 .تدريض بالاوعةإجازة تنرغ عمىي لع و ِي ة املوافكة عمى  .1

 سادسًا: اجملالت العلمية :

 املوافكة عمى ضي ع و ِي ة تدريض جباوعة الكصيي لع وية ِي ة حترير دلمة العموً الرتبوية. .1
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