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 (.ْـ41/1341)انزٙ يُؾـذ نّ نًذح ػبو دساسٙ 
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انؾسٌٕ خالل انزفشؽ انؼهًٙ ؽٛش لبو ثزسغٛم ثشاءح اخزشاع فٙ أيشٚكب ثبإلظبفخ / د

ٍ ثشَبيظ انزفشؽ، ٔؽشصب ػهٗ َشش إنٗ َشش أثؾبس يزًٛضح ثؼعٓب نى ٚكٍ يٍ ظً

صمبفخ انزًٛض ٔاإلثذاع ٔاالْزًبو ثبنًزًٛضٍٚ نزا لشس انًغهس انؼهًٙ ركشٚى أػعبء 

ْٛئخ انزذسٚس انزٍٚ اسزًزؼٕا ثئعبصح رفشؽ ػهًٙ ٔأَغضٔا أػًبالً ثؾضٛخ  يزًٛضح 

انهغُخ انذائًخ نهجؾش انؼهًٙ ثٕظغ يؼبٚٛش انزًٛض ػهٗ أٌ رؼشض ػهٗ  ٔركهف

 .هس فٙ عهسخ لبديخ إللشاسْبانًغ
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                ذح فصم دساسٙ ٔاؽذ   ، إعبصح رفشؽ ػهًٙ داخم ٔخبسط انًًهكخ نً  انخبصخ

 ( ْـ1341/1344األٔل ) 

ػجذانؼضٚض ثٍ ػًش انغبسش األسزبر انًشبسن ثمسى / انًٕافمخ ػهٗ يُؼ انذكزٕس  .13

انُٓذسخ انًذَٛخ ثكهٛخ انُٓذسخ ، إعبصح رفشؽ ػهًٙ خبسط انًًهكخ نًذح ػبو دساسٙ 

 ( ْـ1341/1344)

ى االلزصبد  ثكهٛخ إداسح ؽًذ انمذٚش األسزبر ثمسخبنذ ثٍ / انًٕافمخ ػهٗ يُؼ انذكزٕس  .15

، إعبصح رفشؽ ػهًٙ داخم ٔخبسط انًًهكخ نًذح ػبو دساسٙ األػًبل

 ( ْـ1341/1344)

فٓذ ثٍ ػجذانؼضٚض أثب ًَٙ األسزبر انًسبػذ ثمسى / انًٕافمخ ػهٗ يُؼ انذكزٕس  .16

ط انًًهكخ انًُبْظ ٔغشق انزذسٚس ثكهٛخ انًؼهًٍٛ ، إعبصح رفشؽ ػهًٙ داخم ٔخبس

 (  ْـ1341/1344األٔل ) نًذح فصم دساسٙ ٔاؽذ   

 الدوراث التدريبيت وورش العمل

خبنذ ثٍ سهًٛبٌ انضيبيٙ ػعٕ ْٛئخ انزذسٚس انؼهٕو / انًٕافمخ ػهٗ ؽعٕس انذكزٕس .17
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 اجلمعياث العلميت

 
 . نهُٓذسخ انكٓشثبئٛخانًٕافمخ ػهٗ ؽم انغًؼٛخ انسؼٕدٚخ  .18

 

 خمرجاث التفرغ العلمي

 

إؽبنخ انزٕصٛبد انخبصخ ثُزبئظ ٔسشخ االسرمبء ثًخشعبد انزفشؽ انؼهًٙ إنٗ انهغُخ  .19

انذائًخ نهذساسبد ٔانزطٕٚش نهمٛبو ثذاسسخ يزأَٛخ ٔاالسزفبدح يٍ خجشاد انغبيؼبد 

نهزفشؽ انؼهًٙ ٚؾمك َظبو يزكبيم ٔسفغ ثبنزُسٛك يغ نغُخ انجؾش انؼهًٙ انًشيٕلخ 

االسزفبدح انمصٕٖ ٔاالسزضًبس األيضم ثًب ٚؼٕد ثبنفبئذح ػهٗ ػعٕ ْٛئخ انزذسٚس 

شٓش يٍ ربسٚخّ ٔنهغُخ  ٔانغبيؼخ، ػهٗ أٌ رشفغ انهغُخ ثًب رزٕصم إنّٛ خالل

   .ٖانصالؽٛخ ثأٌ رسزؼٍٛ ثًٍ رش

 

 االستعانت

 

ػجذانؼضٚض ثٍ ػجذهللا انسهًٛبٌ ،  /انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس .11

 ثكهٛخ انُٓذسخ ، أسزبراً غٛش يزفشؽ نًذح ػبيٍٛاألسزبر ثمسى انُٓذسخ انكٓشثبئٛخ 

ٔل نهؼبو انغبيؼٙ ؽزٗ َٓبٚخ انفصم انذساسٙ األ) ْـ1/7/1341اػزجبساً يٍ 

 .( ْـ1344/1343

األسزبر  ، ػذَبٌ ثٍ صذٚك َٕػ /انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس .11

اػزجبساً  ثكهٛخ انُٓذسخ ، أسزبراً غٛش يزفشؽ نًذح ػبيٍٛثمسى انُٓذسخ انكٓشثبئٛخ 

ؽزٗ َٓبٚخ انفصم انذساسٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٙ ) ْـ1/7/1341يٍ 

 (ْـ1344/1343

فٓذ ثٍ يؾًذ انٓجذاٌ ، األسزـبر انًشبسن  /انًٕافمخ ػهٗ االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس .11

اػزجبساً يٍ  ثكهٛخ انُٓذسخ ، أسزبراً غٛش يزفشؽ نًذح ػبو بئٛخثمسى انُٓذسخ انكًٛٛ

( ْـ1341/1344ؽزٗ َٓبٚخ انفصم انذساسٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٙ ) ْـ9/4/1341

 .َظشاً نعؼف رمٛٛى سئٛس انمسى ٔغهت يغهس انكهٛخ
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بر ثمسى ـبَٙ ثٍ ٕٚسف خبشمغٙ ، األسزـْ/ ػهٗ االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس انًٕافمخ .14

اػزجبساً يٍ  أسزبراً غٛش يزفشؽ نًذح ػبيٍٛ إداسح األػًبلثكهٛخ  بيخـسح انؼاإلدا

 (.ْـ1344/1343ؽزٗ َٓبٚخ انفصم انذساسٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٙ ) ْـ1/7/1341

،  سبيٛخ ثُذ كبيم انجسُٕ٘/ االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕسح رغذٚذانًٕافمخ ػهٗ  .13

ثكهٛخ غت األسُبٌ ، األسزـبر انًسبػذ ثمسى غت أسُبٌ األغفبل ٔرمٕٚى األسُبٌ 

ؽزٗ َٓبٚخ انفصم ) ْـ9/4/1341اػزجـبساً يٍ  أسزـبراً غٛش يزفشؽ نًذح ػـبو

 (.ْـ1341/1344انذساسٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٙ 

 اإلحالت على التقاعد واالستقالت

 
بء ـذ ثمسى اإلؽصـانًؼٛيؾًذ ثٍ ؽسٍ انذغٛضش ، / انًٕافمخ ػهٗ لجٕل اسزمبنخ انًؼٛذ .15

 .ْـ 9/4/1341، اػزجـبساً يٍ انؼهٕو ثكهٛخ  بدـٔثؾٕس انؼًهٛ

 ذ ثمسى انزخذٚشـانًؼٛـذ انمشَٙ ، ػًش ثٍ سؼٛ/ انًٕافمخ ػهٗ لجٕل اسزمبنخ انًؼٛذ .16

 .ْـ 3/1/1341انطت ، اػزجـبساً يٍ ثكهٛخ 

انًؼٛذ ثمسى  إثشاْٛى ثٍ صجش٘ يؾًٕد ،/ انًٕافمخ ػهٗ لجٕل اسزمبنخ انًؼٛذ .17

 .ْـ 7/1/1341انطت ، اػزجـبساً يٍ ثكهٛخ  األيشاض انجبغُخ

فٛصم ثٍ ػجذهللا انًشبس٘ ، األسزبر انًشبسن ثمسى / بنخ انذكزٕسـإؽانًٕافمخ ػهٗ  .18

 .ْـ 1/1/1341بساً يٍ ـػزجا ، ػهٗ انزمبػذ انًجكشثكهٛخ انُٓذسخ  انُٓذسخ انًذَٛخ

 

 العلميالنشر 

 

، انًطهٕة َششِ (يمذيخ فٙ َظشٚخ انشسٕيبد)انًٕافمخ ػهٗ غجبػخ يششٔع كزبة .19

انزشكٛجبد َٔظشٚخ  –سٚط /341) ػٍ غشٚك انغبيؼخ نزغطٛخ انًمشس انذساسٙ 

يؾًذ / أؽًذ ثٍ ؽًٛذ ششاس٘، ٔانذكزٕس/ انذكزٕس/ ، رأنٛف انذكزٕس ( 1انشسٕيبد 

 .ثكهٛخ انؼهٕو ثٍ ػجذ انؼضٚض انضْٛش٘ ، ثمسى انشٚبظٛبد

، انًطهٕة َششِ (يمذيخ فٙ َظشٚخ انزشكٛجبد)انًٕافمخ ػهٗ غجبػخ يششٔع كزبة .41

انًذخم إنٗ انشسٕيبد  –سٚط /343)ػٍ غشٚك انغبيؼخ نزغطٛخ انًمشس انذساسٙ 

يؾًذ ثٍ / أؽًذ ثٍ ؽًٛذ ششاس٘، ٔانذكزٕس/ انذكزٕس/ ، رأنٛف انذكزٕس (ٔانزشكٛجبد

 .انشٚبظٛبد ثكهٛخ انؼهٕوػجذ انؼضٚض انضْٛش٘ ، ثمسى 

انذائًخ نهُشش انؼهًٙ ثؼشض انكزت انًمذيخ نهُشش أٔ   رمٕو انهغُخ انًٕافمخ ػهٗ أٌ  .41

نهزشلٛخ انزٙ لذ ال رُطجك ػهٛٓب انًؼبٚٛش انؼهًٛخ ػهٗ   نالؽزسبة ظًٍ انؾذ األدَٗ
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 ٔٚزى إسسبنٓب نهًؾكًٍٛ أٔ االػززاس نًؤنفٛٓب ثُبء يخزصٍٛ إلثذاء انشأ٘ ؽٛبنٓب،

لاير نكم يخزص يمبثم  1111صشف يكبفأح لذسْب ٔ .رمبسٚش ػهٗ يب ٚشد نهغُخ يٍ

 .ْزا انؼًم

 

 تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي
انزذسٚس  ْٛئخفؾص اإلَزبط انؼهًٙ نخًسخ يٍ أػعبء نانًٕافمخ ػهٗ رشكٛم نغبٌ  .41

 .إنٗ سرجخ أسزبر ٔسرجخ أسزبر يشبسن انًزمذيٍٛ نهزشلٛخ 

انًٕافمخ ػهٗ رشكٛم نغُخ إظبفٛخ نفؾص اإلَزبط انؼهًٙ ألؽذ ػعٕاد ْٛئخ  .44

 .انزذسٚس 

 
 


