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 ْـ 0321/0320نهًجهس انؼهًٙ نهؼبو انذساسٙ  األٔليهخص يحضش االجزًبع 

 م3/11/9112هـ املوافق 11/11/1341املعقود بتاريخ 
 اهلل الرمحن الرحيم  بسم

 
انًجهس ػهٗ يحضش انمشاساد انزٙ ارخزْب سئٛس انًجهس انؼهًٙ َٛبثخ ػٍ انًجهس  إطالع .0

ْـ                           0319/0321ثًٕجت رفٕٚض انصالحٛبد خالل انؼطهخ انصٛفٛخ نهؼبو انذساسٙ 

 ( . 0يهحك سلى ) 

 الرتقيات
ػهى انُفس  ثمسى أسزبرنذسجخ ، ػجذهللا ثٍ صبنح انشٔٚزغ / ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .1

 .ثكهٛخ انزشثٛخ

انؼهٕو  ثمسىنذسجخ أسزبر ، ػجذانشحًٍ ثٍ َبصش انؼُمش٘ / ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .2

 .انسٛبسٛخ ثكهٛخ األَظًخ ٔانؼهٕو انسٛبسٛخ

 ثمسىنذسجخ أسزبر ، انسؼٛذ ػثًبٌ األخضش يسهٕة / ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .3

 .انشٚبضٛبد ثكهٛخ انؼهٕو

 يشبسن  نذسجخ أسزبر،  فبطًخ يحًذ يصطفٗ األػضًٙ/ حػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .4

 .ثكهٛخ انؼهٕو انشٚبضٛبد ثمسى

 يشبسن نذسجخ أسزبر،  يحًذ انجٕصٛش٘ يحًذ انحسٍٛ جالنٙ /ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .5

 .انؼهٕو،  ثكهٛخ  انشٚبضٛبد ثمسى

انُٓذسخ  ثمسىنذسجخ أسزبر ،  يحًذ ثٍ صٚذ انٓاللاثشاْٛى ثٍ / ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .7

 .انضساػٛخ،  ثكهٛخ ػهٕو االغزٚخ ٔانضساػخ

انكًٛٛبء  ثمسىنذسجخ أسزبر ، ػجذانشحًٍ ثٍ احًذ انًبجذ / ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .8

 .انصٛذنٛخ ثكهٛخ انصٛذنخ

ػهى االدٔٚخ  ثمسى نذسجخ أسزبر، سبنى ثٍ صبنح انشجٛؼٙ / ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .9

 .ثكهٛخ انصٛذنخ

انصٛذنخ  ثمسىنذسجخ أسزبر يشبسن ، احًذ ٚؼمٕة يبٚذ/ ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .01

 .االكهُٛٛكٛخ ثكهٛخ انصٛذنخ

ٔلبٚخ  ثمسىنذسجخ أسزبر ، َبْذ ثُذ ٕٚسف يحًذ ػشش٘ / حػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .00

 .االسُبٌ ثكهٛخ طت االسُبٌ
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انُٓذسخ  ثمسىنذسجخ أسزبر ،  اًٍٚ سهًٛبٌ حسٍ ػجٛت/ ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .01

 انًذَٛخ ثكهٛخ انُٓذسخ

 ثمسىنذسجخ أسزبر يشبسن ،  َبٚف ثٍ رشكٙ ثٍ َبٚف ثٍ حًٛذ/ ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .02

 .انُٓذسخ انًذَٛخ ثكهٛخ انُٓذسخ

انُٓذسخ انًذَٛخ  ثمسىزبر يشبسن نذسجخ أس،  يحًذ الجبل خبٌ/ ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .03

 .ثكهٛخ انُٓذسخ

انُٓذسخ  ثمسىنذسجخ أسزبر يشبسن ،  خبنذ ثٍ َبصش انؼًبس/ ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .04

 .انًٛكبَٛكٛخ ثكهٛخ انُٓذسخ

َظى  ثمسىنذسجخ أسزبر يشبسن  ،  ػجذانشحًٍ ػجذانكشٚى يشصا/ ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .05

 .ػهٕو انحبست ٔانًؼهٕيبدانًؼهٕيبد ثكهٛخ 

االثبس ثكهٛخ  ثمسىنذسجخ أسزبر ،  ػجذهللا ثٍ اثشاْٛى انؼًٛش/ ػهٗ رشلٛخ انذكزٕس انًٕافمخ .07

 .انسٛبحخ ٔاالثبس

 النشر العلمي

، انًطهٕة َششِ ػٍ طشٚك انجبيؼخ ( الهًخ انُجبد نهظشٔف انجٛئٛخ)كزبة يششٔع  إحبنخ .08

/ ، رأنٛف انذكزٕس ( الهًخ انُجبد نهظشٔف انجٛئٛخ –َجذ /238) نزغطٛخ انًمشس انذساسٙ 

سيضبٌ ػجذانشحًٍ انذسٕلٙ ، ثمسى انُجبد ٔاألحٛبء / يحًذ ثٍ َبصش انًُٛٙ ، ٔاالسزبر 

إنٗ كهٛخ انؼهٕو يغ صٕسح يٍ رمبسٚش نجُخ فحص يششٔع انكزبة ، . انذلٛمخ ثكهٛخ انؼهٕو

مبسٚش ، ٔيٍ ثى ٚزى رشكٛم نجُخ يٍ انزٙ ٔسدد ثبنز دنهطهت يٍ انًؤنفٍٛ إجشاء انزؼذٚال

يزخصصٍٛ ثمسى انُجبد ٔاألحٛبء انذلٛمخ ثشئبسخ ػضٕ انًجهس انؼهًٙ ثبنكهٛخ إلػذاد 

رمشٚش ػٍ يذٖ لٛبو انًؤنفٍٛ ثبألخز ثًب ٔسد فٙ رمبسٚش انًحكًٍٛ ، ػهٗ أٌ ٚزى سفغ رمشٚش 

ثؼذ انزؼذٚم نهُظش  يٍ ػًٛذ انكهٛخ إنٗ انًجهس انؼهًٙ يشفٕػبً ثُسخخ يٍ يششٔع انكزبة

 . فّٛ 

يُبْج ٔطشق رذسٚس انزشثٛخ انفُٛخ ٔارجبْبرٓب انحذٚثخ فٙ )كزبة ػهٗ احزسبة  انًٕافمخ .09

 . و1119/ ْـ0321َشش داس انصًٛؼٙ نهُشش ٔانزٕصٚغ، انطجؼخ االٔنٗ  ،(انزؼهٛى انؼبو

ٔطشق َبصش ثٍ ػجذهللا انًسؼش٘، األسزبر انًسبػذ ثمسى انًُبْج / رأنٛف انذكزٕس 

 .يشبسن انًطهٕة نهزشلٛخ نذسجخ أسزبر األدَٗضًٍ انحذ ،  انزذسٚس  ثكهٛخ انزشثٛخ
 


