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 هـ24/60/1244املنعقدة بتاريخ  هـ2441للمجلس العلمي  السادسةقرارات اجللسة 

 التعيينات:: أواًل 

مل شييي  أسييتوم وشييوت   ، ذلىيي  ملييَ وٍاييو  ال ا يي     التوصيي ب ملواواة ييب تميي  لديي ر اليي  تو         .1

 .اهلٍ سب ملوخل جملكم ب  الكّ ملوئ باهلٍ سب 

التوصيي ب ملواواة ييب تميي   لديي ر اليي  تو    عوليي  ملييَ ويي تذ ال عسيي س ، أسييتوم وشييوت  مل شييي         .2

 اهلٍ سب اا ٌ ب ملكم ب اهلٍ سب ملوخل ج.

مل شييي  ، أسييتوم وشييوت   ِ ييوب ملٍييي سييد   ال عسيي س      ةالتوصيي ب ملواواة ييب تميي  لديي ر اليي  تو     .3

 .دموً ملوادس ال عاس اآلداب عالملكم ب  ال يوض وت

 الرتقيات: :ثانيًا

 :الرتق ب إىل  لبب أستوم

 ةّ  ملَ إمل اِ ي الا خوُ،  م ب الا  لب.ال  تو     .1

 ت ً ااواة ب تم  ل ق ب لدضو ِ ئب الت  يص ملوجلوودب إىل  لبب أسيييتييوم. .2

 :الرتق ب إىل  لبب أستوم وشو ك

 .ملوخل ج اهلٍ سب م ب ،  ائ  ملَ تب اهلل ال وسفال  تو     .3

 .الرتمل ب ملوخل ج،  م ب ذلى  ملَ و بن اا بنال  تو    .4

 .ملوخل ج،  م ب الرتمل ب  ٌ اب ملٍي ذلى  احل بوٌي   ةال  تو  .5

 تميي  لشييك ن جلييوُ لنخيي  اعٌتييوج الدمىييي لديي د وييَ أتضييوب ِ ئييب التيي  يص ملوجلوودييب        ااواة ييب .6

، ع يلل  ااواة يب تمي  إتيودة لشيك ن جليوُ        أسيتوم وشيو ك  عأسيتوم   لبيتاات  ور لمرتق ب إىل 

 .لنخ  اعٌتوج الدمىي لد د وَ أتضوب ِ ئب الت  يص ملوجلوودب

 :نقــل داخل اجلامعة : ًاثالج

   .ِ ئب ل  يص لدضو داعن اجلوودب ااواة ب تم  ٌ ن .1

 العلمي: النشر: رابعًا

 Aااايٍنب   إد اج األحبيو  اا عد يب  ااواة ب تم  و رتح المجٍيب ال ائىيب لمٍشي  عالبخيذ الدمىيي ملشي ُ       .1

 ضىَ قوئىب االستخ وق اكوةوة مل ه التى ز.

 تَ ط يق اجلوودب.  توب ٌش  تم ت ً ااواة ب  .2
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 :البحح العلمي : خامسًا

ااواة ب تم  الت  ي  الشٍوس دلمب الدموً الش ت ب عالمغب الد مل ب جبووديب األويس سي وً مليَ تبي الدزيز       .1

 .ِي1441لمدوً اجلوودي 

 :حضور الدورات التدريبية و ورش العمل: سادسًا

 .تم  ل ع ن حضو  دع ة ل  يب ب لدضو ِ ئب الت  يص ملكم ب ال بااواة ب  .1
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