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  للمجلس العلمي السادسةقرارات الجلسة 
 هـ11/6/1441املنعقدة بتاريخ  هـ1441للعام الجامعي 

 
 التعيينات: اتيتوص:أوالً 

الدراسات بقسم  أستاذ مساعد ، عىل رتبة محمد بن سليامن بن عبدالرزاق العنزي / الدكتورتعيني  .1
 .العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني متيمبكلية  اإلسالمية

تقنية األجهزة ، عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم  يوسف بن سامل بن فريح الحريبالدكتور/ تعيني  .2
 .العلوم الطبية التطبيقية بالخرجبكلية  الطبية

اللغة رتبة أستاذ مساعد بقسم ، عىل   نارص بن محمد بن منصور العجميالدكتور / تعيني  .3
 بالخرج. العلوم والدراسات اإلنسانيةبكلية  اإلنجليزية

طب بكلية  وقاية األسنان، عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم  الوليد بن فهد أبو شنانالدكتور /تعيني  .4
 .األسنان

بقسم ، عىل رتبة أستاذ مساعد  الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالحميد بن نديوي العنزيتعيني  .5
 الرياضيات بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج.

، عىل رتبة أستاذ مساعد بقسم الدراسات  الدكتورة / مزون بنت يحيى بن عبدالله القحطاينتعيني  .6
 اإلسالمية بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج.

 

 الرتقيات: : ثانياً 
 :مشارك الرتقية إىل رتبة أستاذ

 .الطب ، كلية محمود حسن البديويالدكتور/  .1
 ، كلية الرتبية بالخرج. الدكتورة / نورة بنت عبدالله الغمالس .2

 

عىل تشكيل لجان لفحص اإلنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، كام كام وافق املجلس 
لعدد من أعضاء هيئة التدريس وافق املجلس عىل إعادة تشكيل لجان املحكمني لفحص اإلنتاج العلمي 

 .بالجامعة
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 :  العلمي النرشثالثاً: 

 ضمن الحد األدىن للرتقية. الحتسابهتشكل لجان فحص كتاب التوصية باملوافقة عىل  .1

 :التفرغ العلمي : رابعاً 
 .منح اجازة تفرغ علمي لعضو هيئة التدريس بالجامعةعىل  التوصية باملوافقة .2

 :الجمعيات العلمية: خامساً 
 .تأسيس الجمعية السعودية للحرب اإللكرتونيةالتوصية باملوافقة عىل  .3

 
وتشمل  بالجامعةومن يف حكمهم عدة قرارات بخصوص أعضاء هيئة التدريس كام وافق املجلس عىل 

 .نقل داخل الجامعةالاملوافقة عىل رصف مكافاة بدل متيز،  واملوافقة عىل  
 

  


