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 الرتقيات
أسرار  ٌشذثح،  أًِ تٕد خًٍّ تٓ ٌاسٍٓ فطأً/  جاٌذورىساٌّىافمح عٍى ذشلٍح  .1

 .  عٍُ األدوٌح واٌسّىَ تىٍٍح اٌصٍذٌحتمسُ ِطاسن 

 ٌشذثح،  ٌٍٍه تٕد أزّذعصاَ تٓ فىصي اٌصفذي/  جاٌذورىساٌّىافمح عٍى ذشلٍح  .1

 .  واٌّعٍىِاخذمٍٕح اٌّعٍىِاخ تىٍٍح عٍىَ اٌساسة تمسُ ِطاسن أسرار 

عٍىَ تمسُ  ِطاسن أسرار ٌشذثح، عٕاٌح هللا ضاٖ/ اٌّىافمح عٍى ذشلٍح اٌذورىس  .4

 . اٌساسة تىٍٍح عٍىَ اٌساسة واٌّعٍىِاخ 

 أسرار ٌشذثح، عثذاٌعضٌض تٓ سعذ تٓ زّذ اٌعّش/ اٌّىافمح عٍى ذشلٍح اٌذورىس  .3

 .إٌّاهح وطشق اٌرذسٌس تىٍٍح اٌّعٍٍّٓ تمسُ 

 

 التعيينات
عثذاٌّدٍذ تٓ عثذاٌعضٌض اٌدشٌىي ، تىظٍفح  /ذعٍٍٓ اٌذورىسعٍى اٌّىافمح  .5

ذساساخ اٌرطثٍمٍح تىٍٍح اٌ أسرار ِساعذ تثشٔاِح اٌعٍىَ اإلداسٌح واإلٔسأٍح

 .وخذِح اٌّدرّع 

فهذ تٓ دخًٍ اٌعصًٍّ ، تىظٍفح أسرار ِساعذ  / ذعٍٍٓ اٌذورىسعٍى اٌّىافمح  .6

 .تىٍٍح اٌطة  تمسُ اٌطة إٌفسً

 

 

 االستعانة
إتشاهٍُ تٓ ِسّذ اٌعثٍذي ، األسرـار تمسُ / اٌّىافمح عٍى االسرعأح تخذِاخ اٌذورىس .7

هـ 1/7/1341اعرثاساً ِٓ ، أسراراً غٍش ِرفشغ تىٍٍح اَداب  اٌذساساخ االخرّاعٍح

 .، هـ1344/1343زرى ٔهاٌح اٌفصً اٌذساسً األوي ٌٍعاَ اٌداِعً 

ِسّذ تٓ طاهش اٌٍىسف ، األسرـار / اٌّىافمح عٍى االسرعأح تخذِاخ اٌذورىس .8

، أسراراً غٍش ِرفشغ اعرثاساً ِٓ تىٍٍح اَداب  تمسُ اٌدغشافٍااٌّطاسن 

 . هـ1344/1343زرى ٔهاٌح اٌفصً اٌذساسً األوي ٌٍعاَ اٌداِعً  هـ 1/7/1341
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ّذ تٓ صاٌر اٌٍىسف ، األسرـار ِس/ اٌّىافمح عٍى ذدذٌذ االسرعأح تخذِاخ اٌذورىس .9

زرى هـ 1/7/1341، أسراراً غٍش ِرفشغ اعرثاساً ِٓ تىٍٍح اٌعٍىَ  تمسُ عٍُ اٌسٍىاْ

 .هـ 1344/1343ألوي ٌٍعاَ اٌداِعً ٔهاٌح اٌفصً اٌذساسً ا

، األسرـار  زّضج تٓ ِسّذ أتىطشتىش/ اٌّىافمح عٍى االسرعأح تخذِاخ اٌذورىس .12

، أسراراً غٍش ِرفشغ  عٍىَ األغزٌح واٌضساعحتىٍٍح  تمسُ عٍىَ األغزٌح واٌرغزٌح

ألوي ٌٍعاَ اٌداِعً هـ زرى ٔهاٌح اٌفصً اٌذساسً ا1/7/1341اعرثاساً ِٓ 

 .هـ 1344/1343

عثذهللا تٓ عًٍ اٌسثًٍ ، األسرـار / اٌّىافمح عٍى ذدذٌذ االسرعأح تخذِاخ اٌذورىس .11

، أسراراً غٍش ِرفشغ اعرثاساً  عٍىَ األغزٌح واٌضساعحتىٍٍح  اج اٌسٍىأًتمسُ اإلٔر

ألوي ٌٍعاَ اٌداِعً زرى ٔهاٌح اٌفصً اٌذساسً اهـ 1/7/1341ِٓ 

 .هـ 1344/1343

تٓ إتشاهٍُ اٌعّىد ، األسرـار  أزّذ/ اٌّىافمح عٍى ذدذٌذ االسرعأح تخذِاخ اٌذورىس .11

، أسراراً غٍش ِرفشغ اعرثاساً  غزٌح واٌضساعحعٍىَ األتىٍٍح  تمسُ اٌهٕذسح اٌضساعٍح

ألوي ٌٍعاَ اٌداِعً زرى ٔهاٌح اٌفصً اٌذساسً اهـ 1/7/1341ِٓ 

 .هـ 1344/1343

خضشاْ تٓ زّذاْ اٌضهشأً ، األسرـار / اٌّىافمح عٍى االسرعأح تخذِاخ اٌذورىس .14

أسراراً غٍش ،  عٍىَ األغزٌح واٌضساعحتىٍٍح  تمسُ اإلسضاد اٌضساعً واٌّدرّع اٌشٌفً

زرى ٔهاٌح اٌفصً اٌذساسً األوي ٌٍعاَ اٌداِعً هـ 1/7/1341ِرفشغ اعرثاساً ِٓ 

 .هـ 1344/1343

 ، األسرـار ِسّذ تٓ صاٌر اٌطٍٕفً/ تاٌّىافمح عٍى ذدذٌذ االسرعأح تخذِاخ اٌذورىس .13

، أسراراً  عٍىَ األغزٌح واٌضساعحتىٍٍح  تمسُ اإلسضاد اٌضساعً واٌّدرّع اٌشٌفً

زرى ٔهاٌح اٌفصً اٌذساسً األوي ٌٍعاَ هـ 1/7/1341غٍش ِرفشغ اعرثاساً ِٓ 

  .هـ ، 1344/1343اٌداِعً 
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 النشر العلمي
أزّذ تٓ عثّاْ / ، ذأٌٍف اٌذورىس (ِسّذ سسىي هللا)اٌّىافمح عٍى ازرساب وراب  .15

اٌرشتٍح ، ضّٓ اٌسذ اٌّضٌذ، األسرار اٌّطاسن تمسُ اٌذساساخ اإلسالٍِح تىٍٍح 

 . األدٔى اٌّطٍىب ٌٍرشلٍح ٌذسخح أسرار

 

 تقارير التفرغ العلمي
ٌطٍفح تٕد عثذاٌعضٌض اٌعثذاٌٍطٍف / اٌّىافمح عٍى ِا ذُ إٔداصٖ ِٓ لثً  اٌذورىسج .16

تىٍٍح اَداب أثٕاء إخـاصج اٌرفشغ   ،األسرار اٌّساعذ تمسُ اٌذساساخ اإلخرّاعٍح

 (.هـ42/1341)اٌعٍّـً اٌرً ِٕسـد ٌها ٌّذج عاَ دساسً 

 

 التفرغ العلمي جازةإ
 

تٓ عثّاْ اٌّضٌذ األسرار اٌّطاسن تمسُ  أزّذ/  اٌّىافمح عٍى ِٕر اٌذورىس  .17

ٌّذج   داخً وخاسج اٌٍّّىحتىٍٍح اٌرشتٍح، إخاصج ذفشغ عًٍّ  اإلسالٍِحاٌثمافح 

 (هـ 1341/1344األوي )فصً دساسً وازذ

عثذاٌعضٌض تٓ سعىد اٌضىٌسً األسرار اٌّطاسن / اٌّىافمح عٍى ِٕر اٌذورىس  .18

 داخً وخاسج اٌٍّّىحتىٍٍح اٌرشتٍح، إخاصج ذفشغ عًٍّ  اإلسالٍِحتمسُ اٌثمافح 

 (هـ 1341/1344األوي )ٌّذج  فصً دساسً وازذ 

تٓ عثذهللا اٌصٍاذ األسرار تمسُ اٌثمافح  عًٍ/ اٌّىافمح عٍى ِٕر اٌذورىس  .19

ٌّذج  فصً  داخً وخاسج اٌٍّّىحتىٍٍح اٌرشتٍح، إخاصج ذفشغ عًٍّ  اإلسالٍِح

 (هـ 1341/1344األوي )دساسً وازذ 

عثذاٌّدٍذ تٓ عثذاٌشزّٓ اٌذسوٌص األسرار / اٌّىافمح عٍى ِٕر اٌذورىس  .12

داخً وخاسج اصج ذفشغ عًٍّ تىٍٍح اٌرشتٍح، إخ اإلسالٍِحاٌّطاسن تمسُ اٌثمافح 

 (هـ 1341/1344األوي )ٌّذج  فصً دساسً وازذ  اٌٍّّىح

عثذهللا تٓ دخٍٓ اٌسهًٍ األسرار اٌّطاسن تمسُ / اٌّىافمح عٍى ِٕر اٌذورىس  .11

ٌّذج  فصً  خاسج اٌٍّّىحتىٍٍح اٌرشتٍح، إخاصج ذفشغ عًٍّ  اإلسالٍِحاٌثمافح 

 (هـ 1341/1344األوي )دساسً وازذ 
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ِسّذ تٓ خاٌذ اٌسعذوْ األسرار تمسُ عٍُ اٌسٍىاْ / اٌّىافمح عٍى ِٕر اٌذورىس  .11

ٌّذج  فصً دساسً وازذ  داخً وخاسج اٌٍّّىحتىٍٍح اٌعٍىَ، إخاصج ذفشغ عًٍّ 

 (هـ 1341/1344األوي )

ِسّذ تٓ إتشاهٍُ اٌعثٍذاء األسرار اٌّطاسن تمسُ / اٌّىافمح عٍى ِٕر اٌذورىس  .14

تىٍٍح طة األسٕاْ، إخاصج ذفشغ عًٍّ داخً وخاسج عٍىَ إصالذ األسٕاْ 

 (هـ 1341/1344)اٌٍّّىح ٌّذج  عاَ دساسً 

 

 القسم الثاني

 

 :إٌطش اٌعًٍّ

عٓ طشٌك اٌداِعح ٌٍىىْ ِشخعاً عٍٍّاً  وازذ عٍى ٔطش ورابعذَ اٌّىافمح  .13

 ٌىرابواٌّىافمح عٍى ذطىًٍ ٌدٕح فسص ٌىراتٍٓ وإعادج ذطىًٍ ٌدٕح فسص 

 .عٍٍّح  اً عاٌداِعح ٌٍىىٔىا ِشاخ ٌٍرُ ٔطشهُ عٓ وازذ

 

 : ذطىًٍ ٌداْ ٌفسص اإلٔراج اٌعًٍّ

 

ِرمذٍِٓ ٌٍرشلٍح  ألستعحٌداْ ٌفسص اإلٔراج اٌعًٍّ اٌّىافمح عٍى ذطىًٍ  .15

واٌّىافمح عٍى ذطىًٍ ٌداْ إضافٍح ٌفسص اإلٔراج اٌعًٍّ ٌثالثح ِرمذٍِٓ 

 .ٌٍرشلٍح 

 
 


