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 انرتقياث
ػجذانشدًٍ ثٍ ػجذانْٕبة ثٍ سؼٕد أثبثطٍٍ ، إنى سرجخ / ػهى رشقٍخ انذكزٕس  انًٕافقخ .1

 أسزبر يشبسك ثقسى اإلداسح انزشثٌٕخ ثكهٍخ انزشثٍخ

ػجذانؼضٌض ثٍ سهًٍبٌ ثٍ فٓذ انًضٌذ إنى سرجخ أسزبر / رشقٍخ انذكزٕس  انًٕافقخ ػهى .1

 . ٔانًؼهٕيبدانذبست  يشبسك ثقسى ُْذسخ انذبست ثكهٍخ ػهٕو

 

 انتعييناث
يشجت ثٍ ػجذهللا انؼسٍشي ، ثٕظٍفخ أسزبر يسبػذ ثقسى  / رؼٍٍٍ انذكزٕسػهى انًٕافقخ  .4

 . ثكهٍخ طت األسُبٌ طت أسُبٌ األطفبل ٔرقٌٕى األسُبٌ

ػجٍش ثُذ ػهً انجًُٓ ، ثٕظٍفخ أسزبر يسبػذ ثقسى / رؼٍٍٍ انذكزٕسح  ػهىانًٕافقخ  .3

  .ثكهٍخ انزشثٍخ  ػهى انُفس

انؼزٍجً ، ثٕظٍفخ أسزبر يسبػذ ثقسى  طهقُْذ ثُذ ي/ رؼٍٍٍ انذكزٕسح  ػهىانًٕافقخ  .5

  .ثكهٍخ انهغبد ٔانزشجًخ  انهغبد األٔسٔثٍخ ٔانزشجًخ

 االستعانت

سبنى ثٍ شًٌٕبٌ انشًٌٕبٌ ، األسزبر / االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس رجذٌذانًٕافقخ ػهى  .6

 ْـ1/2/1341اػزجبساً يٍ  ثكهٍخ انؼهٕو ، أسزبراً غٍش يزفشؽ نًذح ػبيٍٍ ثقسى انكًٍٍبء

 .( ْـ1344/1343ٔل نهؼبو انجبيؼً دزى َٓبٌخ انفصم انذساسً األ)

، األسزبر  ثٍ ػجذانؼضٌض انؼٌٕس أدًذ/ االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس رجذٌذانًٕافقخ ػهى  .2

اػزجبساً يٍ  ثكهٍخ انؼهٕو ، أسزبراً غٍش يزفشؽ نًذح ػبيٍٍ ثقسى انكًٍٍبءانًشبسك 

 .( ْـ1344/1343ٔل نهؼبو انجبيؼً دزى َٓبٌخ انفصم انذساسً األ) ْـ1/2/1341

األسزبر  سهطبٌ ثٍ يذًذ انسهطبٌ / ػهى رجذٌذ االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس انًٕافقخ .8

اػزجبساً يٍ  ، أسزبراً غٍش يزفشؽ نًذح ػبيٍٍ إداسح األػًبلثكهٍخ  ثقسى انًذبسجخ

 .( ْـ1344/1343ٔل نهؼبو انجبيؼً دزى َٓبٌخ انفصم انذساسً األ) ْـ1/2/1341

األسزـبر  يذًذ ثٍ دسٍٍ إثشاٍْى ، /انًٕافقخ ػهى رجذٌذ االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس .9

، أسزبراً غٍش يزفشؽ نًذح ػبو  انؼًبسح ٔانزخطٍظثكهٍخ انًشبسك ثقسى انزخطٍظ انؼًشاًَ 

دزى َٓبٌخ )ْـ 1341/1341اػزجـبساً يٍ ثذاٌخ انفصم انذساسً انثبًَ نهؼبو انجبيؼً 

 .( ْـ1341/1344ٔل نهؼبو انجبيؼً انفصم انذساسً األ

يذًذ ثٍ سهًٍبٌ انُصجبٌ ، األسزبر / االسزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس رجذٌذػهى  انًٕافقخ .11

 ، أسزبراً غٍش يزفشؽ نًذح ػبوًؼٓذ انهغخ انؼشثٍخ ث انًسبػذ ثقسى رذسٌت انًؼهًٍٍ



يذضش االجزًبع انثبًَ ػشش نهًجهس انؼهًً نهؼبو انذساسً يهخص  

 ْـ 1341/1341

 و12/1/1111ْـ انًٕافق 13/4/1341انًؼقٕد ثزبسٌخ 
 

 2 

ل نهؼبو انجبيؼً دزى َٓبٌخ انفصم انذساسً األٔ) ْـ1/2/1341اػزجبساً يٍ 

 .( ْـ1341/1344

 االنتقال

ْبجذ ثٍ ديٍثبٌ / خبنذ ثٍ ػبٌش انذبفً ، ٔانذكزٕس/ اَزقبل انذكزٕسػهى  انًٕافقخ .11

ػجذهللا ثٍ ػجذانْٕبة انؼًشي ، يٍ قسى اَداة ٔانزشثٍخ ثكهٍخ / انذشثً ٔاألسزبر 

  . انًجزًغ ثبنشٌبض  إنى قسى انهغخ انؼشثٍخ ٔآداثٓب ثكهٍخ اَداة

 

 تقارير انتفرغ انعهمي

يٕضً ثُذ ػجذهللا انسشدبٌ،األسزبر / انذكزٕسحرى إَجبصِ يٍ قجم  انًٕافقخ ػهى يب .11

أثُبء إجـبصح انزفشؽ انؼهًـً انزً يُذـذ نٓب نًذح  ثكهٍخ اَداة انًسبػذ ثقسى انزبسٌخ

 ( ْـ41/1341)ػبو دساسً 

سذش ثُذ فٍصم انجشكبرً،األسزبر / انًٕافقخ ػهى يب رى إَجبصِ يٍ قجم انذكزٕسح  .14

أثُبء إجـبصح  ثكهٍخ طت األسُبٌ انًشبسك ثقسى طت أسُبٌ األطفبل ٔرقٌٕى األسُبٌ

 (.ْـ41/1341)انزفشؽ انؼهًـً انزً يُذـذ نٓب نًذح ػبو دساسً 

ػًش ثٍ ششٌف انسهًً،األسزبر انًسبػذ / انًٕافقخ ػهى يب رى إَجبصِ يٍ قجم انذكزٕس  .13

أثُبء إجـبصح انزفشؽ انؼهًـً انزً يُذـذ نّ نًذح  ثكهٍخ انزشثٍخ  ثقسى انثقبفخ اإلساليٍخ

 (.ْـ41/1341األٔل) ٔادذ دساسً فصم

ػجذانًذسٍ ثٍ ػجذهللا انزخٍفً،األسزبر / رى إَجبصِ يٍ قجم انذكزٕس  انًٕافقخ ػهى يب .15

أثُبء إجـبصح انزفشؽ انؼهًـً انزً يُذـذ  ثكهٍخ انزشثٍخ انًشبسك ثقسى انثقبفخ اإلساليٍخ

 (.ْـ41/1341)نّ نًذح ػبو دساسً 

 

 

 

 

 

 انتفرغ انعهمي إجازة

سهطبٌ ثٍ ػجذهللا ثٍ صٌبد األسزبر انًسبػذ ثقسى انزشثٍخ / انًٕافقخ ػهى يُخ انذكزٕس  .16

انفٍُخ، إجبصح رفشؽ ػهًً داخم ٔخبسج انًًهكخ نًذح ػبو دساسً                             

 ( ْـ1341/1344)
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طفبل خبنذ ثٍ يشجً انفبنخ األسزبر انًشبسك ثقسى طت اال/ انًٕافقخ ػهى يُخ انذكزٕس  .12

 ( ْـ1341/1344)إجبصح رفشؽ ػهًً داخم ٔخبسج انًًهكخ نًذح ػبو دساسً 

ثٍ ػجذانؼضٌض انطٌٕم األسزبر انًسبػذ ثقسى طت  أدًذ/ انًٕافقخ ػهى يُخ انذكزٕس  .18

 ( ْـ1341/1344)انؼبئهخ ٔانًجزًغ إجبصح رفشؽ ػهًً داخم انًًهكخ نًذح ػبو دساسً 

صبنخ انٕكٍم األسزبر ثقسى األيشاض انجبطُخ،  جًبل ثٍ/ انًٕافقخ ػهى يُخ انذكزٕس  .19

  (ْـ1341/1344)  إجبصح رفشؽ ػهًً داخم ٔخبسج انًًهكخ نًذح ػبو دساسً 

طالل ثٍ ػجذهللا انقٍُؼبٌ األسزبر انًسبػذ ثقسى ػهٕو / انًٕافقخ ػهى يُخ انذكزٕس  .11

إصالح األسُبٌ، إجبصح رفشؽ ػهًً داخم ٔخبسج انًًهكخ نًذح ػبو دساسً 

 ( ْـ1341/1344)

ػجذانؼضٌض ثٍ يذًذ انجكش / ثبنًٕافقخ ػهى يُخ انذكزٕس / انًٕافقخ ػهى يُخ انذكزٕس  .11

األسزبر انًسبػذ ثقسى ػهٕو االسزؼبضخ انسٍُخ، إجبصح رفشؽ ػهًً داخم ٔخبسج 

 ( ْـ1341/1344)انًًهكخ نًذح ػبو دساسً 

ًسبػذ   ثقسى انهغخ ػهً ثٍ جبسش انشبٌغ األسزبر ان/ انًٕافقخ ػهى يُخ انذكزٕس  .11

ػهى (  ْـ1344/ 1341انثبًَ )انؼشثٍخ ، إجبصح رفشؽ ػهًً نًذح فصم دساسً  ٔادذ 

   .أٌ ٌكٌٕ ادزٍبط أٔل فً دبل اػززاس أدذ انًزقذيٍٍ يٍ َفس انقسى

خبنذ ثٍ سبنى انسبنى األسزبر  انًسبػذ ثقسى انُٓذسخ / انًٕافقخ ػهى يُخ انذكزٕس  .14

 ( .ْـ1344/ 1341)ؽ ػهًً نًذح ػبو دساسً  انًٍكبٍَكٍخ ، إجبصح رفش

 

 إنغاء انتفرغ انعهمي

 

إثشاٍْى ثٍ يذًذ انٓضاع، األسزبر / انًٕافقخ ػهى إنغبء إجبصح انزفشؽ انؼهًً نهذكزٕس .13

انثبًَ ) نًذح فصم دساسً ٔادذ ثكهٍخ انؼهٕو انًًُٕدخ نّ  ثقسى ػهى انذٍٕاٌ

 .ثطهت جذٌذ يسزقجالً ًكٍ أٌ ٌزقذو ، ٌٔنظشٔف خبصخ(  ْـ1341/1341

 

 

 

 

 

 االتصال انعهمي

، األسزبر انًسبػذ ثقسى انؼهٕو ًخبنذ ثٍ سهًٍبٌ انضيبي/ انذكزٕس قٍبوانًٕافقخ ػهى  .15

، ثبرصبل ػهًً أثُبء اإلجبصح انصٍفٍخ، ثجبيؼخ  ثكهٍخ انؼهٕو انطجٍخ انزطجٍقٍخ اإلشؼبػٍخ
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ْـ   ٔثذٌٔ 19/9/1341ْـ إنى 15/8/1341سشي ثبنًًهكخ انًزذذح خالل انفزشح يٍ 

    .سسٕو 

 

 اندوراث انتدريبيت وورش انعمم

 .ء ٍْئخ انزذسٌس نذٔسح رذسٌجٍخ دذ أػضبأػهى دضٕس  ػذو انًٕافقخ .16

 

 اننشر انعهمي
ثًبٍَخ كزت رقذو ثٓب أػضبء ٍْئخ انزذسٌس ثبنجبيؼخ انًٕافقخ ػهى رشكٍم نجُخ نفذص  .12

 .يشاجغ ػهًٍخ أٔ يطهٕة ادزسبثٓى ضًٍ انذذ األدَى نهزشقٍخ  نزكٌٕ

 .ػهًٍبً  انًٕافقخ ػهى َشش أدذ انكزت نٍكٌٕ يشجؼبً ػذو  .18

 

 تشكيم جلان نفحص اإلنتاج انعهمي
ػهى رشكٍم نجبٌ فذص اإلَزبج انؼهًً نزسؼخ يٍ أػضبء ٍْئخ انزذسٌس  انًٕافقخ .22

 . نى سرجخ أسزبر يشبسك ٔسرجخ أسزبرانًزقذيٍٍ نهزشقٍخ إ

 .ػهى رشكٍم نجُخ إضبفٍخ نفذص اإلَزبج انؼهًً ألدذ انًزقذيٍٍ نهزشقٍخ انًٕافقخ  .33


