
 ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈeÜ√÷]<Ì”◊€π]<
‹È◊√j÷]<ÏÖ]áÊ<<

Ëà√÷]Çf¬<‡e<›^�â<4⁄˘]<Ì{√⁄^{qà<
<Ì√⁄^¢]<ÿÈ“Ê<gj”⁄ 

<Í€◊√÷]<ovf÷]Ê<^È◊√÷]<l^â]ÖÇ◊÷  

 
 

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 : .................................

<VhJî۱۷۳<<tÜ§]۱۱۹٤۲<VÃi^‚۰۱٥۸۸٤٤۰۰<Vã“^ ۰۱٥۸۸٤٤۰۱    P.O. Box: 173  AL Kharj 11942,  Tel:015884400, Fax: 015884401 

 

 

 هـ١٠/٩/١٤٤٠هـ املنعقدة بتار�خ ١٤٣٩/١٤٤٠للمجلس العل�ي  العاشرةقرارات ا�جلسة 

 

 التعيينات:
ً
 أوال

 

ب�ليـــة مســـاعد  أســـتاذمحيـــاء بـــن ســـعد بـــن عبـــود  محمـــد /التوصـــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الـــدكتور   .١

 .إدارة األعمال با�خرج

أســـتاذ مســـاعد ب�ليـــة  مـــا�ع ا�جـــد���التوصـــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الـــدكتور / مـــا�ع بـــن محمـــد بـــن  .٢

 با�خرج.العلوم والدراسات اإل�سانية 

أســـتاذ مســـاعد ب�ليـــة  التوصــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الــدكتور/ ع�ـــ� بـــن عبـــدهللا بـــن عمــران ا�حر�ـــي .٣

 طب األسنان.

 ا�جر�ـــــوي أســـــتاذالتوصـــــية باملوافقـــــة ع�ـــــ� �عيـــــ�ن الـــــدكتور / عبـــــدالعز�ز بـــــن إبـــــراهيم بـــــن عبـــــدهللا  .٤

 الطب.مساعد ب�لية 

 الطب.ة أستاذ مساعد ب�لي التوصية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتور / عماد بن عبدهللا ا�ج�ي .٥

مســاعد  املســعود أســتاذالتوصــية باملوافقــة ع�ــ� �عيــ�ن الــدكتور / طــارق بــن إبــراهيم بــن عبــدالرزاق  .٦

 ب�لية العلوم والدراسات اإل�سانية باألفالج.

مســـاعد  أســـتاذعثيمـــ�ن التوصـــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الـــدكتور / مســـلم بـــن ســـعيد بـــن محمـــد آل  .٧

 م بوادي الدواسر.ب�لية اآلداب والعلو 

أســــتاذ مســــاعد  التوصــــية باملوافقــــة ع�ــــ� �عيــــ�ن الــــدكتور / مفــــرج بــــن خفــــران بــــن فيصــــل الدوســــري  .٨

 ب�لية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر.

أســـتاذ مســـاعد  التوصـــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الـــدكتورة / �ع�ـــي بنـــت عبـــداملع�ن بـــن ســـعيد الثبي�ـــي .٩

 لعلوم والدراسات اإل�سانية با�خرج.ب�لية ا

مسـاعد  النمـري أسـتاذالتوصية باملوافقة ع�� �عي�ن الدكتورة / أشواق بنت محمد بـن عبـدالرحيم  .١٠

 ب�لية العلوم والدراسات اإل�سانية با�خرج.

أســـتاذ مســـاعد  نـــوره بنـــت منصـــور بـــن عبـــدهللا املشـــرفالتوصـــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الـــدكتورة /  .١١

 ب�لية العلوم والدراسات اإل�سانية با�خرج.
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أســتاذ مسـاعد ب�ليــة  التوصـية باملوافقــة ع�ـ� �عيــ�ن الـدكتورة / دانــة بنـت مــو�� بـن ناصــر الدوسـري  .١٢

 تميم.العلوم والدراسات اإل�سانية بحوطة ب�ي 

 مهـــري أســـتاذســـم ا�جـــوتر آل التوصـــية باملوافقـــة ع�ـــ� �عيـــ�ن الـــدكتورة /البنـــدري بنـــت محمـــد بـــن قا .١٣

 مساعد ب�لية العلوم والدراسات اإل�سانية با�خرج.

 

: النشر 
ً
 :العل�ي ثانيا

 .األد�ى لل��قية�عدم املوافقة ع�� تقر�ر تحكيم كتاب لالحتساب ضمن ا�حد التوصية  .١

 

 م�افــأةصــرف  و�شــمل:عــدة قــرارات تخــص أعضــاء هيئــة التــدريس ومــن �ــ� حكمهــم  كمــا وافــق ا�جلــس ع�ــ�

ع�� تفو�ض سعادة وكيـل ا�جامعـة  كما وافق ا�جلس ا�جامعة،نقل عضو هيئة التدريس داخل  تم��،بدل 

 ا�جلـس العل�ـي أو مـن ينـوب عنـھ �عـض صـالحيات العل�ي)ا�جلس  (رئيس للدراسات العليا والبحث العل�ي

 هـ.١٤٣٩/١٤٤٠ ا�جام��خالل العطلة الصيفية للعام 

 

     متعب العن�ي   
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