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 تفويض الصالحيات
 

اطٍع اٌّجٍس عٍٝ اٌمشاساخ اٌرٟ اذخز٘ا سئ١س اٌّجٍس اٌعٍّٟ ١ٔاتح عٓ اٌّجٍس تّٛجة  .1

 .٘ـ1433/1431ذف٠ٛط اٌصالد١اخ خالي اٌعطٍح اٌص١ف١ح ٌٍعاَ اٌذساسٟ 

 الرتقيات
تٓ س١ٍّاْ ، ٌذسجح أسرار تمسُ  ِثاسن تٓ سعذ تٓ عثذهللا/ اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .2

 .عٍَٛ اٌّىرثاخ ٚاٌّعٍِٛاخ تى١ٍح ا٢داب 

ِذّذ ِذّٛد ٠ٛسف فجاي ، ٌذسجح أسرار ِشاسن تمسُ اٌٍغح / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .3

 .اٌعشت١ح ٚآداتٙا تى١ٍح ا٢داب

تمسُ  ٕ٘ذ تٕد خاٌذ تٓ ِذّذ خ١ٍفح، ٌذسجح أسرار ِشاسن/ اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛسج  .4

 .اٌذساساخ االجرّاع١ح تى١ٍح ا٢داب

عٍٟ تٓ دسٓ اٌذس١ٓ اٌض٘شأٟ ، ٌذسجح أسرار ِشاسن / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .5

 .تمسُ اٌرشت١ح اٌخاصح تى١ٍح اٌرشت١ح

ِذّذ تٓ عثذاٌشدّٓ تٓ ِذّذ اٌعّش ، ٌذسجح أسرار تمسُ / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .6

 .ص١ذٌح تعذ اورّاي اٌّذج إٌظا١ِحاٌى١ّ١اء اٌص١ذٌح تى١ٍح اٌ

خاٌذ تٓ دساْ تٓ دس١ٓ اٌّاٌىٟ ، ٌذسجح أسرار ِشاسن / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .7

 .تمسُ األٔف ٚاألرْ ٚاٌذٕجشج تى١ٍح اٌطة

سئ١سح عثذاٌرٛاب ِذّذ أدّذ ، ٌذسجح أسرار ِشاسن تمسُ / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛسج  .8

 .اٌرشش٠خ تى١ٍح اٌطة 

عٛاطف تٕد أدّذ تٓ عثذاٌشصاق ٕ٘ذٞ ، ٌذسجح أسرار / افمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛسج اٌّٛ .9

 .تمسُ اٌف١ض٠اء ٚاٌفٍه تى١ٍح اٌعٍَٛ 

ٔجاج تٕد عثذاٌٛ٘اب تٓ تخاسٞ تخاسٞ، ٌذسجح أسرار / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛسج  .13

 .ِشاسن تمسُ إٌثاخ ٚاألد١اء اٌذل١مح تى١ٍح اٌعٍَٛ

ٚد١ذ غش٠ة عٍٟ عثذاٌعاي ، ٌذسجح أسرار تمسُ إٌٙذسح / ذورٛس اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌ .11

 .اٌىٙشتائ١ح تى١ٍح إٌٙذسح 

ّٙاِٟ ، ٌذسجح أسرار ِشاسن تمسُ اٌصاٌخ ِذّذ صاٌخ / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .12

 .عٍَٛ اٌذاسة تى١ٍح عٍَٛ اٌذاسة ٚاٌّعٍِٛاخ

ا٠ٌٕٛصش ، ٌذسجح أسرار تمسُ  ِذّذ تٓ عثذهللا تٓ صاٌخ/ اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .13

 .اٌرخط١ط اٌعّشأٟ تى١ٍح اٌعّاسج ٚاٌرخط١ط 

خاٌذ تٓ عثذاٌعض٠ض تٓ ِشاسٞ اٌذّذ ، ٌذسجح أسرار ِشاسن / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .14

 .تمسُ اٌرشت١ح اٌخاصح تى١ٍح اٌرشت١ح

، ٌذسجح أسرار  إتشا١ُ٘ تٓ عثذاٌعض٠ض تٓ عثذهللا اٌّع١مً/ اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .15

 .ِشاسن تمسُ اٌرشت١ح اٌخاصح تى١ٍح اٌرشت١ح 
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س١ٙش تٕد أدّذ تٓ ِذفٛظ اٌّصشٞ ، ٌذسجح أسرار ِشاسن / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛسج  .16

 .تمسُ عٍَٛ األغز٠ح ٚاٌرغز٠ح تى١ٍح عٍَٛ األغز٠ح ٚاٌضساعح

أسرار ِشاسن تمسُ أدّذ تٓ صالح تٓ عثذٖ ٘شسٟ ، ٌذسجح / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛس  .17

 .عٍَٛ اٌمٍة تى١ٍح اٌطة

عٛاطف تٕد عٍٟ تٓ ِذّذ عاٌُ ، ٌذسجح أسرار تمسُ طة / اٌّٛافمح عٍٝ ذشل١ح اٌذورٛسج  .18

 .األسشج ٚاٌّجرّع تى١ٍح اٌطة 

عثذاٌعض٠ض تٓ إتشا١ُ٘ تٓ عثذاٌعض٠ض اٌغ١ّٕٟ ، / ٠شٜ اٌّجٍس أْ اإلٔراج اٌعٍّٟ ٌٍذورٛس  .19

سرار ِشاسن تمسُ إٌٙذسح اٌّذ١ٔح تى١ٍح إٌٙذسح تجاِعح دائً ، ٠ؤٍ٘ٗ ٌٍرشل١ـح إٌٝ دسجح أ

 .٠ٚرشن ذمذ٠ش األداء اٌٛظ١فٟ ٌجاِعرٗ

مثً ٚدذج ٚادذج فمط ِٕشٛسج أٚ ِمثٌٛح ٌٍٕشش عٓ طش٠ك ِشاوض اٌثذٛز اٌجاِع١ح ٠ .23

اٌّرخصصح ظّٓ اٌذذ األدٔٝ اٌّطٍٛب ٌٍرشل١ح، عٍٝ أْ ٠ٕطثك رٌه عٍٝ اٌثذٛز اٌّمثٌٛح 

 .2311َذ تذء عاَ ٌٍٕشش تع

 تالتعيينا
 

أدّذ تٓ عٍٟ اٌصشخٟ ، تٛظ١فح أسرار ِساعذ تمسُ طة / اٌّٛافمح عٍٝ ذع١١ٓ اٌذورٛس .21

 .األطفاي تى١ٍح اٌطة 

عثذاٌشدّٓ تٓ سعٛد اٌشش١ذ ، تٛظ١فح أسرار ِساعذ تمسُ / اٌّٛافمح عٍٝ ذع١١ٓ اٌذورٛس .22

 .عٍُ إٌفس تى١ٍح اٌرشت١ح 

عثذهللا تٓ دّذ اٌع٠ٛشك  األسرـار اٌّساعذ / ٔح تخذِاخ اٌذورٛساٌّٛافمح عٍٝ ذجذ٠ذ االسرعا .23

اعرثاساً ِٓ  ٌّذج عاَ تمسُ اٌٍغح اٌعشت١ح ٚآداتٙا تى١ٍح اٌرشت١ح ، أسراراً غ١ش ِرفشغ

 ( .٘ـ1431/1432درٝ ٔٙا٠ح  اٌعاَ اٌذساسٟ )٘ـ 1/7/1431

ر اٌّساعذ تمسُ اٌٍغح سعذ تٓ عثذاٌشدّٓ اٌعش٠فٟ ، األسرا/ اٌّٛافمح عٍٝ أرماي اٌذورٛس .24

 .اٌعشت١ح تى١ٍح اٌّع١ٍّٓ  إٌٝ لسُ اٌٍغح اٌعشت١ح ٚآداتٙا تى١ٍح ا٢داب 

أًِ تٕد سع١ذ اٌمذطأٟ ، اٌّذاظشج تمسُ األسٕاْ تى١ٍح / اٌّٛافمح عٍٝ أرماي اٌطث١ثح .25

 .اٌعٍَٛ اٌصذ١ح ٌٍثٕاخ تاٌش٠اض  إٌٝ لسُ عٍَٛ االسرعاظح اٌس١ٕح تى١ٍح طة األسٕاْ  

 العلمي البحث
ِٙا تٕد ِذّذ اٌشش١ذ، األسرار / اٌرفشغ اٌعٍّٟ ٌٍذورٛسج  إجاصجاٌّٛافمح عٍٝ ذّذ٠ذ  .26

اٌّساعذ تمسُ اٌراس٠خ تى١ٍح ا٢داب اٌرٟ ِٕذد ٌٙا ٌّذج فصً دساسٟ ٚادذ                                 

                          ٌرىْٛ ٌّذج عاَ واًِ تذءاً ِٓ اٌفصً اٌذساسٟ      ( ٘ـ1433/1431اٌثأٟ) 

 (.٘ـ1433/1431اٌثأٟ) 

تٓ دّذ إٌم١ثاْ،األسرار اٌّساعذ  إتشا١ُ٘/ اٌّٛافمح عٍٝ ِا ذُ  إٔجاصٖ ِٓ لثً اٌذورٛس  .27

أثٕاء إجـاصج اٌرفشغ اٌعٍّـٟ اٌرٟ ِٕذـد ٌٗ خالي اٌفصً  تى١ٍح اٌرشت١ح تمسُ عٍُ إٌفس

 (.٘ـ29/1433)  األٚياٌذساسٟ 
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 ،األسرار تمسُ عٍُ إٌفسفٙذ تٓ عثذهللا اٌذ١ٌُ/ ِا ذُ  إٔجاصٖ ِٓ لثً اٌذورٛس اٌّٛافمح عٍٝ  .28

اٌثأٟ                        أثٕاء إجـاصج اٌرفشغ اٌعٍّـٟ اٌرٟ ِٕذـد ٌٗ خالي اٌفصً اٌذساسٟ  تى١ٍح اٌرشت١ح

 (.٘ـ29/1433) 

،األسرار تمسُ عٍُ  ٌذخ١ًدخ١ً تٓ عثذهللا ا/ اٌّٛافمح عٍٝ ِا ذُ  إٔجاصٖ ِٓ لثً اٌذورٛس  .29

                        اٌذساسٟ  اٌعاَأثٕاء إجـاصج اٌرفشغ اٌعٍّـٟ اٌرٟ ِٕذـد ٌٗ خالي  تى١ٍح اٌرشت١ح إٌفس

 (.٘ـ29/1433) 

ٕ٘ذ تٕد خاٌذ خ١ٍفح،األسرار اٌّساعذ تمسُ / اٌّٛافمح عٍٝ ِا ذُ  إٔجاصٖ ِٓ لثً اٌذورٛسج  .33

أثٕاء إجـاصج اٌرفشغ اٌعٍّـٟ اٌرٟ ِٕذـد ٌٙا خالي اٌعاَ  دابتى١ٍح ا٢ اٌذساساخ االجرّاع١ح

 (.٘ـ29/1433) اٌذساسٟ 

عثذاٌعض٠ض تٓ ٔاصش اٌذٚسشٞ،األسرار / اٌّٛافمح عٍٝ ِا ذُ  إٔجاصٖ ِٓ لثً اٌذورٛس  .31

أثٕاء إجـاصج اٌرفشغ اٌعٍّـٟ اٌرٟ  تى١ٍح اٌعّاسج ٚاٌرخط١ط اٌّساعذ تمسُ اٌرخط١ط اٌعّشأٟ

 (.٘ـ29/1433)  األٚيِٕذـد ٌٗ خالي اٌفصً اٌذساسٟ 

ادّذ تٓ ساشذ اٌذ١ّذٞ،األسرار تمسُ عٍُ / اٌّٛافمح عٍٝ ِا ذُ  إٔجاصٖ ِٓ لثً اٌذورٛس  .32

أثٕاء إجـاصج اٌرفشغ اٌعٍّـٟ اٌرٟ ِٕذـد ٌٗ خالي اٌفصً اٌذساسٟ  تى١ٍح اٌعٍَٛ اٌذ١ٛاْ

 (.٘ـ33/1431)  األٚي

سعذاء تٕد ِذّذ اٌعشف،األسرار اٌّساعذ / اٌّٛافمح عٍٝ ِا ذُ  إٔجاصٖ ِٓ لثً اٌذورٛسج  .33

أثٕاء إجـاصج اٌرفشغ اٌعٍّـٟ اٌرٟ  تى١ٍح اٌعٍَٛ اٌطث١ح اٌرطث١م١ح تمسُ عٍَٛ صذح اٌّجرّع

 (.٘ـ33/1431)  األٚيِٕذـد ٌٙا خالي اٌفصً اٌذساسٟ 
 

 النشر العلمي

عثذهللا تٓ / ، ذأ١ٌف اٌذورٛس ( ٚصالصي دشج اٌشالح  اٌع١ص) اٌّٛافمح عٍٝ ادرساب وراب  .34

عثذاٌعض٠ض تٓ عثذهللا اٌٍعثْٛ األسرار اٌّشاسن تمسُ اٌج١ٌٛٛج١ا تى١ٍح اٌعٍَٛ ، ظّٓ اٌذذ 

 .األدٔٝ اٌّطٍٛب ٌٍرشل١ح ٌذسجح أسرار 

ا١ٌّش٠ح فٟ سجً اٌخضٔح اٌخاصح ِٚضاسعٙا األدساء أساظٟ ) اٌّٛافمح عٍٝ ادرساب وراب  .35

س١ًٙ صاتاْ األسرار / ، ذأ١ٌف اٌذورٛس ( ِٓ سجالخ األسش١ف اٌعثّأٟ  4125سلُ 

 .اٌّشاسن تمسُ اٌراس٠خ تى١ٍح ا٢داب ، ظّٓ اٌذذ األدٔٝ اٌّطٍٛب ٌٍرشل١ح ٌذسجح أسرار


