
 

 المملكة العربیة السعودیة
  وزارة التعلیم

 جـامعـة األمیر سطام بن عبدالعزیز
 مكتب وكیل الجامعة 

  للدراسات العلیا والبحث العلمي 

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz 
University 

Vice Rector’s Office 
For Graduate Studies & Scientific Research 

 

 
 Attach...................:.................المرفقات: ... Date...................   ..................................التاریخ:    No.....:..الرقم : .................................

 P.O. Box: 173  AL Kharj 11942,  Tel:015884400, Fax: 015884401    ۰۱٥۸۸٤٤۰۱فاكس: ۰۱٥۸۸٤٤۰۰ھاتف: ۱۱۹٤۲الخرج  ۱۷۳ص.ب: 

 

  للمجلس العلمي السابعةقرارات الجلسة 

 هـ٢/٧/١٤٤١املنعقدة بتاريخ  هـ١٤٤١للعام الجامعي 
 

 

 التعيينات: أوالً: توصيات

إصالح بقسم  أستاذ مساعد عىل رتبة ،الشهريعبدالله بن محمد بن ظافر الدكتور/ تعي�  .١

 .طب األسنانبكلية  األسنان

علوم عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم  ،الدورسيعبدالكريم بن سعود بن شايع الدكتور/ تعي�  .٢

 .العلوم الطبية التطبيقية بالخرجبكلية  املختربات الطبية

علوم عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم  ،الدورسيمحمد بن مبارك بن مسفر  /الدكتورتعي�  .٣

 .اآلداب والعلوم بوادي الدوارسبكلية  الحاسب

 اللغة العربيةعىل رتبة أستاذ مساعد بقسم  ،الثبيتيخلف بن سعد بن خلف  الدكتور/تعي�  .٤

 .اآلداب والعلوم بوادي الدوارسبكلية 

لدراسات اإلسالمية عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم ا ،الخطيبمها بنت محمد  /ةالدكتور تعي�  .٥

 .بالخرجالرتبية بكلية 

بكلية  اللغة العربيةعىل رتبة أستاذ مساعد بقسم  ،العنزيمهاء بنت هادي الدكتورة/ تعي�  .٦

 .الرتبية بالدمل

 

 الرتقيات: ثانياً:
 

 الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك:

 .كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج ،الحاريثعبدالرحمن بن إبراهيم الدكتور/  .١

 .بوادي الدوارس، كلية الرتبية عيل الرشيدةماجد بن الدكتور/  .٢
 

 هيئة التدريس بالجامعة.  ترقية لعضووقرر املجلس عدم املوافقة عىل 
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ك� وافق املجلس عىل تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس 

ك� وافق املجلس عىل إعادة تشكيل لجان املحكم� لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من  بالجامعة،

 .أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
 

 عمل:دورات تدريبية وورش ثالثاً: 

 .حضور دورات تدريبية لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعةالتوصية باملوافقة عىل  .١

 

 بالجامعةومن يف حكمهم أعضاء هيئة التدريس ك� وافق املجلس عىل عدة قرارات بخصوص 

 بالجامعة.لعضو هيئة التدريس  عىل استقالة متيز، واملوافقةبدل  مكافأةاملوافقة عىل رصف وتشمل 

 
     متعب العنزي   
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