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 اهلل الرمحه الرحيم  بسم
 الرتقيات

عثذانْٕاب تٍ يسًذ اتا انخٍم ، نذسخح أسرار تمسى عهٕو / انًٕافمح عهى ذشلٍح انذكرٕس .0

 .انًكرثاخ ٔانًعهٕياخ تكهٍح االداب

يسًذ تٍ عثذهللا تٍ عثًاٌ انُزٌش ، نذسخح أسرار يشاسن تمسى / عهى ذشلٍح انذكرٕس انًٕافمح .9

 .انًُاْح ٔطشق انرذسٌس تكهٍح انرشتٍح

يسًذ تٍ عطٍح تٍ يسًذ انساسثً ، نذسخح أسرار يشاسن  / عهى ذشلٍح انذكرٕس انًٕافمح .4

 .تمسى انًُاْح ٔطشق انرذسٌس تكهٍح انرشتٍح

داًَ تٍ يُزس تٍ ٌاسٍٍ ستاذ ، نذسخح أسرار يشاسن تمسى / ٕسعهى ذشلٍح انذكر انًٕافمح .3

 .اندشازح،  تكهٍح انطة

عثذانشزًٍ تٍ يسًذ تٍ يشاسي انًعًش ، نذسخح أسرار / عهى ذشلٍح انذكرٕس انًٕافمح .1

 .يشاسن تمسى طة ٔخشازح انعٌٍٕ تكهٍح انطة

تمسى عهى ٔظائف سٍذ شاْذ زثٍة ، نذسخح أسرار يشاسن / عهى ذشلٍح انذكرٕس انًٕافمح .6

 .االعضاء تكهٍح انطة

ثالة تٍ عثذانشزًٍ تٍ اتشاٍْى انشعالٌ، نذسخح أسرار تمسى / عهى ذشلٍح انذكرٕس انًٕافمح .7

 .ٔلاٌح االسُاٌ تكهٍح طة االسُاٌ 

خهٍم تٍ اتشاٍْى تٍ سهًٍاٌ انعهً ، نذسخح أسرار يشاسن تمسى / عهى ذشلٍح انذكرٕس انًٕافمح .8

 .ح تكهٍح طة االسُاٌعهٕو االسرعاضح انسٍُ

تذهللا تٍ يسًذ تٍ عثذهللا انسًذاٌ، نذسخح أسرار تمسى انُٓذسح / عهى ذشلٍح انذكرٕس انًٕافمح .9

 .انزساعٍح تكهٍح عهٕو االغزٌح ٔانزساعح

عثذانشزًٍ تٍ يسًذ تٍ عثذانشزًٍ انسزًًٌ ، نذسخح أسرار / عهى ذشلٍح انذكرٕس انًٕافمح .01

 .ُٓذسحتمسى انُٓذسح انًذٍَح تكهٍح ان

يسًذ تٍ عثذهللا تٍ عثذانعزٌز انسٍف ، نذسخح أسرار تمسى / عهى ذشلٍح انذكرٕس انًٕافمح .00

   .عهٕو صسح انًدرًع تكهٍح انعهٕو انطثٍح انرطثٍمٍح
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 التعيينات
 

عثًاٌ تٍ صانر انسشتً ، تٕظٍفح أسرار يساعذ تمسى / انذكرٕس انًٕافمح عهى ذعٍٍٍ  .09

 .األيشاض انثاطُح 

صانر تٍ عثذانعزٌز انسهٍى ، تٕظٍفح أسرار /انذكرٕس ذعٍٍٍ ٔ َمم خذياخ انًٕافمح عهى .04

 .يساعذ تمسى عهٕو انساسة اَنً تكهٍح انًدرًع تسشًٌالء

خانذ تٍ عثذانعزٌز انُفداٌ ، تٕظٍفح أسرار / انذكرٕس  ذعٍٍٍَمم خذياخ ٔ انًٕافمح عهى .03

 . تسشًٌالء يساعذ تمسى عهٕو انساسة اَنً تكهٍح انًدرًع 

فٓذ تٍ يسًذ انعثذانًُعى ، تٕظٍفح أسرار يساعذ / انذكرٕسذعٍٍٍ َمم خذياخ ٔانًٕافمح عهى  .01

 .تكهٍح انعهٕو ٔانذساساخ االَساٍَح تانخشجتٕزذج اإلعذاد انعاو 

غشتً تٍ يشخً انسهًاًَ ،  تٕظٍفح أسرار / انذكرٕس ذعٍٍٍ َمم خذياخ ٔ انًٕافمح عهى .06

 .هى انُفس تكهٍح انرشتٍح تدايعح اندٕف يساعذ تمسى انرشتٍح ٔع

   

 النشر العلمي

، انًطهٕب َششِ عٍ طشٌك اندايعح ( انًسازح انرصٌٕشٌح انردسًٍٍح)إزانح يششٔع كراب   .07

عصًد يسًذ انسسٍ ، االسرار تمسى انُٓذسح / نٍكٌٕ يشخعاً عهًٍاً  ، ذأنٍف انذكرٕس 

صٕسج يٍ ذماسٌش ندُح فسص يششٔع انكراب ، انًذٍَح تكهٍح انُٓذسح إنى كهٍح انُٓذسح يع 

 . ء انرعذٌالخ انرً ٔسدخ تانرماسٌشنهطهة يٍ انًؤنف إخشا

، انًطهٕب َششِ عٍ طشٌك اندايعح نٍكٌٕ يشخعاً ( انًسازح انًٍسشج)يششٔع كراب  إزانح .08

عصًد يسًذ انسسٍ ، االسرار تمسى انُٓذسح انًذٍَح تكهٍح / عهًٍاً  ، ذأنٍف انذكرٕس 

سح إنى كهٍح انُٓذسح يع صٕسج يٍ ذماسٌش ندُح فسص يششٔع انكراب ، نهطهة يٍ انُٓذ

 . انًؤنف إخشاء انرعذٌالخ انرً ٔسدخ تانرماسٌش

، انًطهٕب َششِ عٍ ( يعاندح انصٕس انشلًٍح فً االسرشعاس عٍ تعذ)يششٔع كراب  إزانح .09

انسسٍ ، االسرار تمسى عصًد يسًذ / طشٌك اندايعح نٍكٌٕ يشخعاً عهًٍاً  ، ذأنٍف انذكرٕس 

انُٓذسح انًذٍَح تكهٍح انُٓذسح إنى كهٍح انُٓذسح يع صٕسج يٍ ذماسٌش ندُح فسص يششٔع 

 . انكراب ، نهطهة يٍ انًؤنف إخشاء انرعذٌالخ انرً ٔسدخ تانرماسٌش
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 القسم الثاني
 تشكيل جلان لفحص اإلوتاج العلمي

األسرار عثذ هللا عزاخ تشكاخ / عهى ذشكٍم ندُح نفسص اإلَراج انعهًً نهذكرٕس انًٕافمح .91

انًساعذ  تمسى إداسج األعًال ، تكهٍح انًدرًع تانمٌٕعٍح، انًرمذو نهرشلٍح إنى دسخح أسرار 

 .يشاسن 

 إعادة تشكيل جلان لفحص اإلوتاج العلمي
ششٌف يسًذ انٕذٍذي ، / نهذكرٕس عهى ذشكٍم ندُح اضافٍح نفسص اإلَراج انعهًً  انًٕافمح  .90

 .األسرار انًشاسن تمسى اندشازح تكهٍح انطة ، انًرمذو نهرشلٍح إنى دسخح أسرار 

صانر تٍ عثذانعزٌز /  فسص اإلَراج انعهًً نهذكرٕسذشكٍم ندُح اضافٍح نعهى  انًٕافمح  .99

لٍح نذسخح ، انًرمذو نهرشطة ٔخشازح انعٌٍٕ تكهٍح انطةتمسى  انًشاسن، األسرار انعًشٔ 

 .أسرار
 

،  ياثٍٕ أسنُذٔ أسٌٕ/ عهى ذشكٍم ندُح اضافٍح نفسص اإلَراج انعهًً نهذكرٕس  انًٕافمح  .94

األسرار انًشاسن تمسى انثصشٌاخ تكهٍح انعهٕو انطثٍح انرطثٍمٍح ، انًرمذو نهرشلٍح إنى دسخح 

 .أسرار 
 

 إعادة تشكيل جلان لفحص الكتب
، انًطهٕب ( يٓاساخ انساسٕب)عهى ذشكٍم ندُح اضافٍح نفسص يششٔع كراب  انًٕافمح .93

 .ألدَى نهرشلٍح نذسخح أسرار يشاسنازرساتّ ضًٍ انسذ ا

 


