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 بسم اهلل الرمحه الرحيم 

 تشكيل اللجان
 .ػٍى ئػبدح رشىًٍ اٌٍدبْ اٌذائّخ ثبٌّدٍظ اٌؼًٍّ  اٌّٛافمخ .1

 الرتقيات
ثٓ ِسّذ اٌمصٍش ، ٌذسخخ  ئثشاٍُ٘ػًٍ ثٓ / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .2

 .أعزبر ثمغُ اٌثمبفخ اإلعالٍِخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ

صبٌر ثٓ ٔبصش إٌبصش ، ٌذسخخ أعزبر ِشبسن / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .3

 .ثمغُ اٌثمبفخ اإلعالٍِخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ

ثٓ ػجذاٌؼضٌض اٌٛاصً ، ٌذسخخ أعزبر  ئثشاٍُ٘/ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .4

 .ثمغُ اإلزصبء ٚثسٛس اٌؼٍٍّبد ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ 

خبٌذ ثٓ ػجذاٌشزّٓ ثٓ عالِخ اٌّضسٚع ، / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .5

 .ٌذسخخ أعزبر ثمغُ األٔف ٚاألرْ ٚاٌسٕدشح ثىٍٍخ اٌطت

سن ِسّذ عالَ اٌشٍبة ، ٌذسخخ أعزبر ِشب/ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .6

 .األػّبي ئداسحثمغُ اٌّبٌٍخ ثىٍٍخ 

خبٌذ ثٓ ٔٙبس اٌشٌٚظ ، ٌذسخخ أعزبر ثمغُ / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .7

 .اٌضساػً ثىٍٍخ ػٍَٛ األغزٌخ ٚاٌضساػخ االلزصبد

ِشبسن ٘زاي ثٓ ِسّذ آي ظبفش ، ٌذسخخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .8

 .ٚاٌضساػخ ثمغُ ٚلبٌخ إٌجبد ثىٍٍخ ػٍَٛ األغزٌخ 

 ِشبسن ػًٍ ثٓ عؼٍذ أي عشاس ، ٌذسخخ أعزبر/ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .9

 .ثمغُ ٚلبٌخ إٌجبد ثىٍٍخ ػٍَٛ األغزٌخ ٚاٌضساػخ 

ػجذاٌؼضٌض ثٓ ػجذاٌشزّٓ اٌٍسً، ٌذسخخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .11

 .ثمغُ ػٍُ األدٌٚخ ثىٍٍخ اٌصٍذٌخ ِشبسن 

ِدٍذ ثٓ ػجذاٌشزّٓ اٌىًٕٙ ، ٌذسخخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .11

 .ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشثبئٍخ ثىٍٍخ إٌٙذعخ

زبرُ ثٓ ػجذاٌشزّٓ اثٛ اٌغّر ، ٌذسخخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .12

 .ثمغُ ػٍَٛ اٌسبعت ثىٍٍخ ػٍَٛ اٌسبعت ٚاٌّؼٍِٛبد

ٌغزبس ، ٌذسخخ أعزبر ِشبسن زغٍٓ وشَ ػجذا/ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس اٌّٛافمخ .13

 .ثمغُ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثدبِؼخ األٍِش عٍطبْ
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 التعييىات
فٙذ ثٓ ػجذاٌؼضٌض اٌغٍٕذي  ثٛظٍفخ أعزبر / اٌّٛافمخ ػٍى رؼٍٍٓ اٌذوزٛس  .14

 .ِغبػذ ثمغُ اٌثمبفخ اإلعالٍِخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ 

أعزبر سائذ ثٓ ػجذاٌشزّٓ اٌؼمًٍ  ثٛظٍفخ / اٌّٛافمخ ػٍى رؼٍٍٓ اٌذوزٛس  .15

  .ِغبػذ ثمغُ ػٍَٛ اٌّخزجشاد اإلوٍٍٍٕىٍخ ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ اٌطجٍخ اٌزطجٍمٍخ

عٍطبْ ثٓ ثٍٕبْ اٌثٍٕبْ ، / اٌّٛافمخ ػٍى ٔمً خذِبد ٚرؼٍٍٓ اٌذوزٛس  .16

ثٛظٍفخ أعزبر ِغبػذ ثٛزذح اإلػذاد اٌؼبَ ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ ٚاٌذساعبد اإلٔغبٍٔخ 

 .فً ِسبفظخ اٌخشج

ِشٌُ ثٕذ خٍف اٌؼزٍجً ، ثٛظٍفخ أعزبر / ح اٌّٛافمخ ػٍى رؼٍٍٓ اٌذوزٛس .17

ثىٍٍخ اٌزشثٍخ إلػذاد اٌّؼٍّبد  االخزّبػٍخِغبػذ ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٚاٌؼٍَٛ 

 .ثبٌذٌُ

ػجذهللا ثٓ خٍٍفخ اٌغٌٛىذ ، / اٌّٛافمخ ػٍى ٔمً خذِبد ٚرؼٍٍٓ اٌذوزٛس  .18

بٍٔخ ٚاإلٔغ ػذاد اٌؼبَ ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخثٛظٍفخ أعزبر ِغبػذ ثٛزذح اإل

 .ثبٌّدّؼخ 

 

 اإلحالة على التقاعد املبكر واإلستقالة
ِأِْٛ ثٓ خبٌذ لشًٍِ ، األعزبر ثمغُ خشازخ / اٌّٛافمخ ػٍى ئزبٌخ اٌذوزٛس .19

 .٘ـ 2/1/1431اٌؼظبَ ثىٍٍخ اٌطت ػٍى اٌزمبػذ اٌّجىش ، ئػزجبساً ِٓ 

، األعزبر فٙذ ثٓ خٍٍفخ اٌٛ٘بثً/ اٌذوزٛس  اٌّٛافمخ ػٍى لجٛي ئعزمبٌخ .21

 .٘ـ 18/1/1431اٌّغبػذ ثمغُ اٌطت إٌفغً ثىٍٍخ اٌطت ئػزجبساً ِٓ 

ػجذاٌؼضٌض ثٓ ػجذهللا اٌشوجبْ ، اٌّؼٍذ / اٌّٛافمخ ػٍى لجٛي ئعزمبٌخ اٌطجٍت .21

 .٘ـ 26/7/1431ثمغُ األِشاض اٌجبغٕخ ثىٍٍخ اٌطت ، ئػزجبساً ِٓ 
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 الىشر العلمي
خبِؼخ َ ِٓ ٌدٕخ اٌّسشسٌٓ ٌّدٍخ اٌّٛافمخ ػٍى اٌزمشٌش اٌغٕٛي اٌّمذ  .22

 ػٓ أٔشطخ اٌٍدٕخ خالي اٌؼبَ اٌذساعً( فشع اَداة ) اٌٍّه عؼٛد 

  .٘ـ1429/1431

فً اٌفمٗ " اٌزغٛي"أزىبَ اٌّغأٌخ ) اٌّٛافمخ ػٍى صٌبدح غجبػخ وزبة   .23

 .أٌفً ٔغخخ ( 20111)ئٌى ( اإلعالًِ  دساعخ ٔظشٌخ رطجٍمٍخ 

فً ِسزٌٛبد اٌىزت اٌمبئّخ ثذْٚ ِٛافمخ  ػذَ خٛاص اٌزؼذًٌاٌّٛافمخ ػٍى  .24

اٌّإٌفٍٓ اٌخطٍخ، ٚال ئظبفخ أعّبء أػعبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ػٍى اٌىزت اٌزً 

ٌمِْٛٛ ثاخشاء اٌزؼذٌالد إٌّبعجخ ػٍٍٙب ثبإلظبفخ ئٌى ئعُ اٌىبرت األصًٍ 

مبً اال ثؼذ زصٛي اٌّإٌفٍٓ األصٍٍٍٓ ػٍى زمٛلُٙ األدثٍخ ٚاٌّبدٌخ وبٍِخ ٚف

 .اٌّإٌف ٗ ٔظبَ زّبٌخ زمٛقٌّب ٔص ػٍٍ

، اٌّطٍٛة ( ردبسة ػٍٍّخ فً اٌىٙشثبء ٚاٌّغٕبغٍغٍخ)ِششٚع وزبة  ئزبٌخ  .25

صبٌر /  ٔششٖ ػٓ غشٌك اٌدبِؼخ ٌٍىْٛ ِشخؼبً ػٍٍّبً  ، رأٌٍف اٌذوزٛس

ٔؼٍّبْ اٌجذسارً اٌؼّشي ، ثمغُ اٌفٍضٌبء ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ ثدبِؼخ غٍجخ  ئٌى وٍٍخ 

ٓ اٌّإٌف اٌؼٍَٛ ِغ صٛسح ِٓ رمبسٌش ٌدٕخ فسص ِششٚع اٌىزبة ، ٌٍطٍت ِ

 ئخشاء اٌزؼذٌالد اٌزً ٚسدد ثبٌزمبسٌش

سؤٌخ : اٌزؼٍٍُ فً اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ)ػٍى اززغبة وزبة  اٌّٛافمخ  .26

/ ٘ـ1426، ٔشش ِىزجخ اٌششذ ، اٌشٌبض، ( اٌسبظش ٚاعزششاف اٌّغزمجً

 ثذس ثٓ خٌٛؼذ/ اٌذوزٛس (ثبإلشزشان)  َ ، اٌطجؼخ اٌثبٌثخ، رأٌٍف2115

ر اٌّشبسن ثمغُ اٌزشثٍخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ ، ظّٓ اٌسذ األدٔى األعزباٌؼزٍجً، 

 .اٌّطٍٛة ٌٍزشلٍخ ٌذسخخ أعزبر 

( ٚاردب٘بد رطٛسٖ..  ِذاسعٗ -اٌفىش اٌزشثٛي)ػٍى اززغبة وزبة  اٌّٛافمخ  .27

             َ ، اٌطجؼخ اٌثبٌثخ، رأٌٍف2115/ ٘ـ1426، ٔشش ِىزجخ اٌششذ ، اٌشٌبض، 

ثٓ خٌٛؼذ اٌؼزٍجً، األعزبر اٌّشبسن ثمغُ اٌزشثٍخ  ثذس/ اٌذوزٛس( ثبٌّشبسوخ) 

 .ثىٍٍخ اٌزشثٍخ ، ظّٓ اٌسذ األدٔى اٌّطٍٛة ٌٍزشلٍخ ٌذسخخ أعزبر 
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 تقارير التفرغ العلمي

 ئثشاٍُ٘ػجذاٌشزّٓ ثٓ / رُ ئٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس  اٌّٛافمخ ػٍى ِب  .28

زفشؽ اٌؼٍّـً اٌزً اٌّطشٚدي،األعزبر ثمغُ اٌثمبفخ اإلعالٍِخ أثٕبء ئخـبصح اٌ

 .٘ـ24/1425ِٕسـذ ٌٗ خالي اٌؼبَ اٌذساعً 

زّذ ثٓ صبٌر / رُ ئٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس  اٌّٛافمخ ػٍى ِب  .29

اٌّسٍٍّذ،األعزبر ثمغُ األٔف ٚاألرْ ٚاٌسٕدشح أثٕبء ئخـبصح اٌزفشؽ اٌؼٍّـً 

 .٘ـ29/1431اٌزً ِٕسـذ ٌٗ خالي اٌؼبَ اٌذساعً 

خبٌذ ثٓ اثشاٍُ٘ / ٓ لجً اٌذوزٛس اٌّٛافمخ ػٍى ِبرُ ئٔدبصٖ ِ  .31

اٌّطشٚدي،األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ إٌّب٘ح ٚغشق اٌزذسٌظ أثٕبء ئخـبصح 

 .٘ـ29/1431اٌزفشؽ اٌؼٍّـً اٌزً ِٕسـذ ٌٗ خالي اٌؼبَ اٌذساعً 

  

 اجلمعيات العلمية 
اٌّٛافمخ ػٍى رشىًٍ ٌدٕخ رأعٍغٍخ ِإلزخ ٌٍدّؼٍخ اٌغؼٛدٌخ ٌٍسغبعٍخ  .31

 :اٌزبٌٍخ أعّبؤُ٘  ٚإٌّبػخ رزىْٛ ِٓ

 

 مواضيع أخرى 
صةةشف ثةةذي إٌةةذسح ألػعةةبء ٍ٘ئةةخ اٌزةةذسٌظ فةةً ِؼٙةةذ اٌٍغةةخ ػٍةةى  اٌّٛافمةةخ .32

 .اٌؼشثٍخ، أعٛح ثأػعبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ فً وٍٍخ اٌٍغبد ٚاٌزشخّخ

رىةْٛ ٌذساعخ ِمزشذ ظةُ ِشوةض اٌزشخّةخ ٌىٍٍةخ اٌٍغةبد اٌزشخّةخ ً ٌدٕخ ٍرشى .33

 :ِٙبِٙب ِب ًٌٍ

دساعخ اٌّمزشذ ِٓ خٍّغ اٌدٛأت ِغ أخز ِشئٍبد ِشوض اٌزشخّخ  .1

 .ٚوٍٍخ اٌٍغبد ٚاٌزشخّخ 

 .رمٌُٛ ئٔدبصاد ِشوض اٌزشخّخ .2

 .دساعخ اٌزدبسة اٌؼبٌٍّخ ٌّشاوض اٌزشخّخ ّٚٔػ رجؼٍزٙب اإلداسٌخ .3

 

اٌذائّةةةخ ٌٍدةةةبْ اٌّدٍةةةظ اٌؼٍّةةةً صةةةالزٍبد ثؼةةةط اٌّٛافمةةةخ ػٍةةةى رفةةةٌٛط  .34

 .اٌؼًٍّ ثبٌّدٍظ
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 انيالقسم الث
 الىشر العلمي

، ( ٌّسةةةبد اثذاػٍةةةخ ِةةةٓ فٕةةةْٛ اٌؼّةةةبسح اإلعةةةالٍِخ)ِشةةةشٚع وزةةةبة  ئزبٌةةةخ  .35

  .ىُ ِشخر ٌّساٌّطٍٛة ٔششٖ ػٓ غشٌك اٌدبِؼخ 

اٌزسٍٍةً اإلزصةبئً ثؼةذح ) اٌّٛافمخ ػٍى رشةىًٍ ٌدٕةخ ٌفسةص ِشةشٚع وزةبة  .36

غةةةشق  –ئزةةةص /438) ٌزغطٍةةةخ اٌّمةةةشس اٌذساعةةةً ( ِزغٍةةةشاد زةةةضاَ عةةةبط 

 ( ئزصبئٍخ ِزؼذدح اٌّزغٍشاد 

: ػٍةُ اٌفطشٌةبد اٌطجٍةخ ) اٌّٛافمخ ػٍةى رشةىًٍ ٌدٕةخ ٌفسةص ِشةشٚع وزةبة  .37

           اٌفطشٌةةةةبد  –زةةةةذق /431) ٌزغطٍةةةةخ اٌّمةةةةشس اٌذساعةةةةً ( اٌدةةةةضء اٌؼٍّةةةةً 

 ( اٌّّشظخ 

دٌٍةةً اٌةةذسٚط اٌؼٍٍّةةخ ) اٌّٛافمةةخ ػٍةةى رشةةىًٍ ٌدٕةةخ ٌفسةةص ِشةةشٚع وزةةبة  .38

أعبعةٍبد  –زٍٓ /421) ٌزغطٍخ اٌّمشس اٌذساعً ( ألخٕخ اٌفمبسٌبد اٌٛصفً 

 ( ػٍُ األخٕخ 
 

 تشكيل جلان لفحص اإلوتاج العلمي

اثشاٍُ٘ ثةٓ ػجةذهللا / ػٍى رشىًٍ ٌدٕخ ٌفسص اإلٔزبج اٌؼًٍّ ٌٍذوزٛس اٌّٛافمخ .39

خ اٌّزمةذَ ٌٍزشلٍة غُ اٌصٍذالٍٔبد ، ثىٍٍخ اٌصةٍذٌخاٌغشاء األعزبر اٌّشبسن  ثم

 .ئٌى دسخخ أعزبر

خبٌةةذ ِسّةةذ / ػٍةةى رشةةىًٍ ٌدٕةةخ ٌفسةةص اإلٔزةةبج اٌؼٍّةةً ٌٍةةذوزٛس اٌّٛافمةةخ .41

ثىٍٍةخ اٌصةٍذٌخ ، اٌّزمةذَ   خاإلوٍٍٍٕىٍّغبػذ  ثمغُ اٌصٍذٌخ اٌخشفً األعزبر اٌ

 .ٌٍزشلٍخ ئٌى دسخخ أعزبر ِشبسن

ازّةذ ػجةذاٌشزٍُ / ػٍى رشىًٍ ٌدٕخ ٌفسةص اإلٔزةبج اٌؼٍّةً ٌٍةذوزٛس اٌّٛافمخ .41

اٌصذٌمً األعزبر اٌّشةبسن  ثمغةُ ػٍةَٛ اٌمٍةت ثىٍٍةخ اٌطةت ، اٌّزمةذَ ٌٍزشلٍةخ 

 .ئٌى دسخخ أعزبر 

صةبٌر ثةٓ ػٍةً / بج اٌؼٍّةً ٌٍةذوزٛسػٍةى رشةىًٍ ٌدٕةخ ٌفسةص اإلٔزة اٌّٛافمخ .42

اٌؼجٍذاْ  األعةزبر اٌّغةبػذ  ثمغةُ غةت اٌؼٍةْٛ ثىٍٍةخ اٌطةت ، اٌّزمةذَ ٌٍزشلٍةخ 

 ئٌى دسخخ أعزبر ِشبسن

ٚظةسى ِجةبسن / ػٍى رشةىًٍ ٌدٕةخ ٌفسةص اإلٔزةبج اٌؼٍّةً ٌٍةذوزٛسح اٌّٛافمخ .43

ٌةةى اٌؼزٍجةةً األعةةزبر اٌّغةةبػذ  ثمغةةُ اٌزخةةذٌش ثىٍٍةةخ اٌطةةت ، اٌّزمةةذَ ٌٍزشلٍةةخ ئ

 .دسخخ أعزبر ِشبسن
 

 


