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 هـ21/70/1244املنعقدة بتاريخ  هـ2441للنجلس العلني  السابعةقرارات اجللسة 

 التعيينات:: أواًل 

 أييتا  واياعت   ، فيصين بيَ ييعيت بيَ اىيت الت يي         التوصية باملوافكة عمى تعيي  اليتوتو       .1

 .الرتبية بواد  الت اي بكمية  اخلاصة الرتبيةبكاي 

، أيتا  وااعت بكايي   وّا بٍت يميىاُ بَ وياح العٍز    ةالتوصية باملوافكة عمى  تعي  التوتو  .2

 .العموً  الت ايات اإلٌااٌية باألفالجبكمية  المغة االجنميزية

 الرتقيات: :ثانيًا

 :الرتقية إىل  تبة أيتا 

 .الرتبية باخل ج، ومية فّت بَ عمي العٍتسالتوتو     .1

 التوتو    عبتالفتاح ف ح ضو ، ومية الرتبية باخل ج. .2

 :الرتقية إىل  تبة أيتا  وصا ك

 .باخل ج الرتبيةومية ، عبتاهلل بَ اىت الابيعيالتوتو     .1

 التوتو    يعيت بَ يعت الكخطاٌي ، ومية الرتبية باخل ج. .2

 الطبية التطبيكية باخل ج.التوتو    ِصاً عمي  قيع اهلل ، ومية العموً  .3

 التوتو   يفياُ اىت احلبيب وٍصو   ، ومية العموً الطبية التطبيكية باخل ج. .4

 التوتو    احلاَ ااىت اٌوا  ، ومية العموً  الت ايات اإلٌااٌية باخل ج. .5

 التوتو    عبتالبايط عمي أبو العز ، ومية إدا ة األعىاه باخل ج. .6

 ري ، ومية العموً  الت ايات اإلٌااٌية باخل ج.التوتو   اىت عبتال محَ شك .7

 عمييى تصييكين ليياُ لفخيي  اإلٌتيياج العمىييي لعييتد وييَ أع يياا ِي يية التييت ي  بالاوعيية        املوافكيية .8

،  ويلل  املوافكية عميى إعيادة تصيكين لياُ        أييتا  وصيا ك   أييتا    تبيتاملتكتو  لمرتقية إىل 

 .لفخ  اإلٌتاج العمىي لعتد وَ أع اا ِي ة التت ي  بالاوعة

 :نقــل داخل اجلامعة : ًاثالج

   .بالاوعة ِي ة تت ي  لع و داخن الاوعة املوافكة عمى ٌكن .1

 العلني: النشر: رابعًا

 .لع و ِي ة تت ي  بالاوعة ضىَ احلت األدٌى لمرتقيةوتاب  عمى احتااباملوافكة .1
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 :بدل متيز لعضو هيئة تدريس ومن يف حكنه : خامسًا

 .بالاوعة بته متيز لعتد وَ أع اا ِي ة التت ي   وَ يف حكىّي آتعمى ص ف وكافاملوافكة  .1
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