
 اهلل انرمحٍ انرحيى  بسى
 أعًال يهخص

 هـ 8341-81-81بتاريخ املعقود  نهًجهس انعهًي  انثانثاالجتًاع 

 هـ 0341/0340سي نهعاو انذرا
 الرتقيات                                           

، َىسج تُد يعدة تٍ صعٍذ انحايذ / جعهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .1

 .انراسٌخ تكهٍح االداب تمضىنذسخح أصرار يشاسن 

نذسخح أصرار ، ٌىصف يحًىد فدال / عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .2

 .انهغح انعشتٍح وأداتها تكهٍح اَداب تمضىيشاسن 

نذسخح ،  فهذ تٍ َاصش تٍ فهذ انفهذ/ عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .3

 .أصرار يشاسن تمضى وصائم ذكُىنىخٍا انرعهٍى تكهٍح انرشتٍح

،  صانح تٍ يحًذ تٍ عثذهللا انعطٍىي/ عهى ذشلٍح انذكرىس حانًىافم .4

 .ذمٍُاخ انرعهٍى تكهٍح انرشتٍح تمضىنذسخح أصرار يشاسن  

ً انذٌٍ ٍاحًذ تٍ عثذانشحٍى تٍ يح /عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .5

 .انرخذٌش تكهٍح انطة تمضىنذسخح أصرار ،  ذشكضراًَ

نذسخح ،  عصاو تٍ احًذ طاشكُذي/ عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .6

 .عهىو االصرعاضح انضٍُح تكهٍح طة األصُاٌ تمضى أصرار يشاسن

نذسخح ، اتشاهٍى تٍ يحًذ انًُصىس/ عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .7

 .انعهىوعهى انحٍىاٌ تكهٍح  تمضىأصرار 

نذسخح ، عهً احًذ يحًذ اصًاعٍم / عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .8

 . انعهىوتكهٍح  اإلحصاء وتحىز انعًهٍاخ تمضىأصرار يشاسن 

،  انحشتً تٍ احًذ صهًٍاٌ تٍ عهً/ عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .9

 .تكهٍح انعهىو انُثاخ واألحٍاء انذلٍمح تمضىنذسخح أصرار يشاسن 

،  صانح تٍ عثذهللا تٍ يطهك انذوصشي/ عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .11

 .ولاٌح انُثاخ تكهٍح عهىو االغزٌح وانزساعح تمضىنذسخح أصرار 

،  ثثٍد تٍ صفش تٍ صعٍذ انشهشاًَ/ عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .11

اإلَراج انُثاذً تكهٍح عهىو األغزٌح  تمضىنذسخح أصرار يشاسن 

 .وانزساعح

،  عثذانعزٌز تٍ عًش تٍ يحًذ انداصش/ عهى ذشلٍح انذكرىس انًىافمح .12

 .هُذصح انًذٍَح تكهٍح انهُذصحان تمضىنذسخح أصرار يشاسن 

 التقاعد واإلستقالة
، األصرار عزٌزج تُد يحًذ عُثش/ انذكرىسج  انًىافمح عهى إحانح .13

انًضاعذ تمضى انهغح اإلَدهٍزٌح وآداتها تكهٍح اَداب عهى انرماعذ 

 . هـ9/11/1431انًثكش ، إعرثاساً يٍ 



عثذانعزٌز انهزٌم  عثذاإلنه تٍ / انًىافمح عهى لثىل إصرمانح انًهُذس  .14

انًعٍذ تمضى انهُذصح انًذٍَح تكهٍح انهُذصح ، إعرثاساً يٍ تذاٌح 

   .هـ 1431/1431انفصم األول نهعاو انذساصً 

 اإلستعانة
عثذانشحًٍ تٍ يحًذ  /انذكرىسعهى االصرعاَح تخذياخ  انًىافمح .15

 ، األصرار تمضى انًُاهح وطشق انرذسٌش تكهٍح انرشتٍح ،انشعىاٌ

غٍش يرفشغ نًذج عاو إعرثاساً يٍ تذاٌح انفصم انثاًَ نهعاو أصراراً 

 .هـ1431/1431انذساصً 

 البحث العلمي
اتشاهٍى تٍ عثذهللا انحًاد، األصرار / عهى حضىس انذكرىس انًىافمح  .16

تمضى انهُذصح انًذٍَح ، وسشح ذعهًٍٍح ترُظٍى يٍ يُظًح اذحاد 

يًاسصاخ عمىد ) تعُىاٌ ( FIDIC)انًهُذصٍٍ االصرشاسٌٍٍ انذونً 

وانرً صرعمذ فً تًذٌُح تشنٍٍ فً انًاٍَا "( انفٍذن" انرشٍٍذ انذونٍح 

 1511هـ ،  وتشصىو يمذاسها 11/12/1431-11خالل انفرشج يٍ 

           .ٌىسو 

عثذانشحًٍ تٍ يحًذ انخًٍشي، / انًىافمح عهى حضىس انذكرىس .17

                 شح عًم تعُىاٌاألصرار انًضاعذ تمضى انهُذصح انًذٍَح ، وس

وانرً صرعمذ فً تًذٌُح خىنذ ( انُذوج انذونٍح نرثخش األحىاض) 

                             تاصرشانٍا،  خالل انفرشج يٍ -يماطعح كىٌُز الَذ -كىصد

 .           دوالس اصرشانً 451هـ ،  وتشصىو يمذاسها 22-24/12/1431

تُذس تٍ شاسع انعرٍثً، األصرار / ىسانًىافمح عهى حضىس انذكر .18

انردشتح ) انًضاعذ تمضى انذساصاخ االصاليٍح ، دوسج ذذسٌثٍح عٍ 

وانرً ( انًانٍزٌح فً خىدج انرذسٌة وطشق انرذسٌش فً اندايعح

صرعمذ فً يشكز انًكرة نهرذسٌة تكىاالنًثىس تًانٍزٌا،  خالل انفرشج 

و يمذاسها هـ ،  وتشصى5/12/1431هـ وحرى 24/11/1431يٍ 

 .             دوالس 3511

 القسم الثاني                                             

 تشكيم جلاٌ نفحص اإلَتاج انعهًي                 
/ عهى ذشكٍم ندُح نفحص اإلَراج انعهًً نهذكرىس انًىافمح .19

انًخرثشاخ تمضى  انًضاعذ  األصرار ، عثذانشحًٍ تٍ صانح انعدالٌ

إنى  انًرمذو نهرشلٍح ، انعهىو انصحٍح نهثٍٍُ تانشٌاضتكهٍح ،  انطثٍح

 .يشاسن ردسخح أصرا
 


