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 هـ ١٤٣٩/١٤٤٠للمجلس العلمي  السادسةقرارات الجلسة 
 هـ١/٦/١٤٤٠المنعقدة بتاريخ 

 
 أوالً التعيينات:

أســـتاذ  ،بن ناصـــر الدوســـري بدر /التوصـــية بالموافقة على تعيين الدكتور  .١
 .باألفالج المجتمعبكلية مساعد 

أسـتاذ ، عبداهللا بن مسـعود المسـعود /الدكتورالتوصـية بالموافقة على تعيين  .٢
 .بالخرج الهندسةبكلية مساعد 

أســـتاذ  الشـــهراني،محمد بن ناصـــر التوصـــية بالموافقة على تعيين الدكتور/  .٣
 .العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرجمساعد بكلية 

أســتاذ  القحطاني،التوصــية بالموافقة على تعيين الدكتورة/ حصــة بنت راشــد  .٤
 بالخرج.مساعد بكلية التربية 

أســـتاذ  المقبل،التوصـــية بالموافقة على تعيين الدكتورة/ نوره بنت صـــالح   .٥
 مساعد بكلية التربية بالخرج.

أســتاذ  المكاوني،التوصــية بالموافقة على تعيين الدكتورة/ فاطمة بنت محمد  .٦
 مساعد بكلية التربية بالخرج.

 
 ثانياً الترقيات:

 
 الترقية إلى رتبة أستاذ:

 .اآلداب والعلوم بوادي الدواسر كلية ،العجيريمحمد طه الدكتور/  .١
 

 الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك:
 كلية التربية بالخرج. الرفدي،عبدالرحمن بن عبيد الدكتور/  .١
 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج. قيسي،محمد بن حسين الدكتور/  .٢
 كلية الصيدلة. سعيدان،الدكتور/ عبدالعزيز بن سعد بن  .٣
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 كلية الهندسة بالخرج. إلياس،الدكتور/ عبداهللا محمد  .٤
 كلية هندسة وعلوم الحاسب. مسعود،الدكتور/ عثمان طارق  .٥
 كلية التربية بالخرج. درويش،الدكتورة/ زينب بنت عواد  .٦
 كلية التربية بالخرج. العتيبي،تورة/ مريم بنت خلف الدك .٧
 كلية التربية بالخرج. الهذلي،الدكتورة/ هدى بنت مطر  .٨

ـــاء هيئة كما وافق المجلس  ـــكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعض على تش
 التدريس بالجامعة.

 
 ثالثاً: االستقالة أو التقاعد البكر لعضو هيئة تدريس ومن في حكمه:

 .بالجامعة ةالموافقة على استقالة معيدبالتوصية  .١
 

 الجامعة:رابعاً: نقل داخل 
 بالموافقة على نقل لعضو هيئة تدريس داخل الجامعة. التوصية .١

 
 :النشر العلمي خامساً 
لغرض طباعته ونشــــره على نفقة الجامعة تقارير تحكيم كتاب  الموافقة على .١

 لعضو هيئة تدريس بالجامعة. كمرجع تثقيفي
من أعضـــاء هيئة  عددل لجنة محكمين لفحص كتابكما وافق المجلس على تشـــكيل 

عدد من أعضــــاء هيئة بدل تميز ل مكافأةكما وافق المجلس على صــــرف  ،تدريس
كما وافق المجلس على النتيجة النهائية لجائزة الجامعة  حكمهم،ومن في  التدريس

 بالجامعة،لعضو هيئة تدريس كما وافق المجلس على تفرغ علمي  البحثي،للتميز 
 
     متعب العنزي   
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