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قرارات الجلسة السابعة للمجلس العلمي 1440/1439هـ المنعقدة بتاريخ 1440/6/29هـ
أوالً التعيينات:

 .1التوصييية بالموافقة ىلت تعييا الدكتور ىبدالعزيز با ىبدهللا المبرد ،أسييتام مسيياىد
بكلية إدارة األىمال بالخرج.
ثانيا ً الترقيات:

الترقية إلت رتبة أستام:
 .1الدكتور ىلي سالمة ىبدالحليم ابوشريف  ،كلية التربية بالخرج.
الترقية إلت رتبة أستام مشارك:
 .1الدكتور ثالب با ىبدهللا الشكرة  ،كلية التربية بالخرج.
 .2الدكتور محمد با بطاح الشمري  ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج.
 .3الدكتور ناصر با ىبدالعزيز الهذيلي  ،كلية التربية بالخرج.
 .4الدكتور قوبال نامبي سوباش  ،كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج.
 .5الدكتور هاني سميح بيومي ابراهيم  ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج.
 .6الدكتور وليد كمال محمد ىبدالباسط  ،كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج.
 .7الدكتور ياسيا صالح خليفة  ،كلية هندسة وىلوم الحاسب.
 .8الدكتورة أريج بنت محمد التويجري  ،كلية التربية بالخرج.
 .9الدكتورة زينب بنت ماجد المطيري  ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج.
كما وافق المجلس ىلت تشيييييكيل لجاص لفحت اإلنتاج العلمي لعدد ما أىيييييياد هي ة التدريس
بالجامعة.
ثالثاً :االستقالة أو التقاعد البكر لعضو هيئة تدريس ومن في حكمه:

 .1التوصية بالموافقة ىلت استقالة محاضر بالجامعة.

رابعا ً :التفرغ العلمي:

 .1الموافقة ىلت تقرير التفرغ العلمي لعيو هي ة تدريس بالجامعة.
كما وافق المجلس ىلت ىدة قرارات تخت أىييييياد هي ة التدريس وما في مكمهم وتشييييمل:
تشيييكيل لجنة محكميا لفحت كتب ،صييير مكافأة بدل تميز ،مييييور دورات تدريبية ،كما
وافق المجلس ىلت تحديد مكافأة المتقدم لنشر وطباىة كتاب ىلت نفقة الجامعة.
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