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 :تفويض الصالحيات خالل العطلة الصيفية
 

اإلغالع عٍى ِحعش اٌمشاساد اٌزً ارخز٘ب سئٍظ اٌّدٍظ اٌعًٍّ ٍٔبثخ عٓ اٌّدٍظ  .3

صٍفٍخ ٌٍعبَ اٌذساعً اٌعًٍّ ثّٛخت رفٌٛط اٌصالحٍبد خالي اٌعطٍخ اٌ

 .٘ـ3413/3412

 الرتقيات
 

رشوً ثٓ عجذهللا ثٓ عجذاٌعضٌض اٌزٍُّ ، إٌى سرجخ أعزبر / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .2

 .ِشبسن ثمغُ عٍَٛ اٌحبعت ثىٍٍخ اٌّدزّع فً اٌشٌبض

ِبخذ ثٓ صبٌح ثٓ عجذهللا اٌعمًٍ، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .1

 .اٌىٍٍّبء اٌحٌٍٛخ ثىٍٍخ اٌعٍَٛ 

عبًِ ثٓ ٔبصش ثٓ ِحّذ اٌغٌٛذاْ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن / ذوزٛس عٍى رشلٍخ اٌ خٛافماٌّ .4

 .ثمغُ األِشاض اٌدٍذٌخ ثىٍٍخ اٌطت 

عجذهللا ثٓ ِحّذ ثٓ إثشاٍُ٘ اٌذّ٘ش، إٌى سرجخ أعزبر / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .5

 .ِشبسن ثمغُ اٌزششٌح ثىٍٍخ اٌطت 

هللا إٌٍّف ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن عجذهللا ثٓ ِحّذ ثٓ عجذ/ عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .6

 .ثمغُ اَثبس ثىٍٍخ اٌغٍبحخ ٚاَثبس 

غبسق ثٓ عجذهللا ثٓ عبٌُ اٌض٘شأً، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .7

 .ثمغُ اٌزخذٌش ثىٍٍخ اٌطت 

فٍصً ثٓ ِحّذ اٌمحطبًٔ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن ثمغُ / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .8

 .اٌٍغبد األٚسثٍخ ٚاٌزشخّخ ثىٍٍخ اٌٍغبد ٚاٌزشخّخ 

عجذاٌحىٍُ ثٓ عجذاٌشحّٓ ثٓ ِٛعى اٌّبخذ، إٌى سرجخ أعزبر / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .9

 .ِشبسن  ثمغُ إٌٙذعخ اٌٍّىبٍٔىٍخ ثىٍٍخ إٌٙذعخ 

ععٛد ثٓ عٍّبْ ثٓ ِحّذ آي ععٛد، إٌى سرجخ أعزبر / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خمٛافاٌّ .31

 .ِشبسن ثمغُ اٌثمبفخ اإلعالٍِخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ 

عجذاٌشحّٓ ثٓ ِحّذ ثٓ عجذهللا اٌغٍٕذي، إٌى سرجخ أعزبر / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.33

 .ثمغُ اٌىٍٍّبء اٌحٌٍٛخ ثىٍٍخ اٌعٍَٛ 

ِحّذ ثٓ صبٌح ثٓ ععذ اٌصبٌحً، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.32

 .اٌفٍضٌبء ٚاٌفٍه ثىٍٍخ اٌعٍَٛ 

ٔبصش ثٓ ععذ ثٓ ِحّذ اٌعدًّ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.31

 .ثمغُ اٌزشثٍخ اٌخبصخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ 
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ثٓ إثشاٍُ٘ اٌىثٍشي، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ  ععٛد ثٓ ٔبصش/ عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.34

 .إٌّب٘ح ٚغشق اٌزذسٌظ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ 

ِحّذ ثٓ عجذهللا ثٓ صبٌح اٌغحٍُ، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.35

 .اٌثمبفخ اإلعالٍِخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ 

ى سرجخ أعزبر ثمغُ ِحّذ ثٓ إثشاٍُ٘ ثٓ ِحّذ اٌٛاثً، إٌ/ عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.36

 .عٍَٛ اٌزشثخ ثىٍٍخ عٍَٛ األغزٌخ ٚاٌضساعخ 

عجذهللا ثٓ ششف ثٓ خّعبْ اٌغبِذي، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.37

 .ٕ٘ذعخ اٌجشِدٍبد ثىٍٍخ عٍَٛ اٌحبعت ٚاٌّعٍِٛبد 

غالَ ِحّذ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن ثمغُ ٕ٘ذعخ اٌحبعت / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.38

 .ثىٍٍخ عٍَٛ اٌحبعت ٚاٌّعٍِٛبد 

، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن ثمغُ اٌزخذٌش  ِحّذ ثالي دٌٍفً/ عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.39

 .ثىٍٍخ اٌطت 

سرجخ أعزبر ِشبسن  ِعٍٓ إثشاٍُ٘ إٌبشف، إٌى  إٌٕبط/ عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.21

 .ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٍٍّبئٍخ ثىٍٍخ إٌٙذعخ 

إثشاٍُ٘ ِحّذ اٌشبفعً، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.23

 .اٌىٙشثبئٍخ ثىٍٍخ إٌٙذعخ 

ِحّٛد اٌجذسي عجذاٌّطٍت عجذاٌشحّٓ، إٌى سرجخ أعزبر / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.22

 .ثمغُ اٌصٍذالٍٔبد ثىٍٍخ اٌصٍذٌخ 

عجذاٌعضٌض فٛي، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن ثمغُ اإلحصبء / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.21

 .ٚثحٛس اٌعٍٍّبد ثىٍٍخ اٌعٍَٛ 

اٌعطب، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن  ثمغُ ِٕٙذ ِحّذ ِحّٛد / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.24

 .إٌٙذعخ اٌٍّىبٍٔىٍخ ثىٍٍخ إٌٙذعخ 

، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن ثمغُ ٕ٘ذعخ  ٔٛس اٌذٌٓ عجبدًٔ/ عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ.25

 .اٌجشِدٍبد ثىٍٍخ عٍَٛ اٌحبعت ٚاٌّعٍِٛبد

 التعيينات
 

ثٛظٍفخ أعزبر ِغبعذ ثمغُ غت عّبد ثٓ ِحّذ اٌٙذٌك ، / اٌّٛافمخ عٍى رعٍٍٓ اٌذوزٛس.26

 . اٌفُ ٚعٍَٛ اٌزشخٍص ثىٍٍخ غت األعٕبْ

ثٓ ِحّذ اٌغعذْٚ ، ثٛظٍفخ أعزبر ِغبعذ ثمغُ ٔبصش / اٌّٛافمخ عٍى رعٍٍٓ اٌذوزٛس .27

 .اٌّحبعجخ ثىٍٍخ إداسح األعّبي
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 االستعانة

 

ِىً ثٓ عجذهللا اٌعّٛدي ، األعزــبر / االعزعبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس اٌّٛافمخ عٍى ردذٌذ .28

ثمغُ عٍُ اٌحٍٛاْ ثىٍٍخ اٌعٍَٛ ، أعزــبراً غٍش ِزفشغ ٌّذح عبٍِٓ اعزجــبساً ِٓ 

 . (٘ـ3411/3414حزى ٔٙبٌخ اٌعبَ اٌدبِعً )٘ـ 32/3/3411

عزــبر ثمغُ ِزشٚن ثٓ ٘بٌظ اٌفبٌح ، األ/ اٌّٛافمخ عٍى االعزعبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس .29

اٌعٍَٛ اٌغٍبعٍخ ثىٍٍخ اٌحمٛق ٚاٌعٍَٛ اٌغٍبعٍخ ، أعزـبراً غٍش ِزفشغ ٌّذح عبَ اعزجــبساً 

 (.٘ـ3412/3411حزى ٔٙبٌخ اٌعبَ اٌدبِعً )٘ـ 3/7/3412ِٓ 

ععٍذ ثٓ عجذهللا دثٍظ ، األعزــبر ثمغُ عٍُ / اٌّٛافمخ عٍى االعزعبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس .11

٘ـ 32/31/3412أعزـبراً غٍش ِزفشغ ٌّذح عبٍِٓ اعزجــبساً ِٓ  إٌفظ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ ،

 (.٘ـ3411/3414حزى ٔٙبٌخ اٌعبَ اٌدبِعً )

ٔبصش ثٓ عجذاٌشحّٓ اٌفبٌح ، األعزـبر / اٌّٛافمخ عٍى ردذٌذ االعزعبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس .13

بساً ِٓ ٌّذح عبَ اعزجــثمغُ إٌّب٘ح ٚغشق اٌزذسٌظ ثىٍٍخ اٌّعٍٍّٓ ، أعزـبراً غٍش ِزفشغ 

 .(٘ـ3412/3411حزى ٔٙبٌخ اٌعبَ اٌدبِعً )٘ـ 3/7/3412

صبٌح ثٓ ِحّذ اٌعًٍٛٔ ، األعزـبر ثمغُ / اٌّٛافمخ عٍى ردذٌذ االعزعبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس .12

إٌّب٘ح ٚغشق اٌزذسٌظ ثىٍٍخ اٌّعٍٍّٓ ، أعزـبراً غٍش ِزفشغ ٌّذح عبَ اعزجــبساً ِٓ 

 (.٘ـ3412/3411 حزى ٔٙبٌخ اٌعبَ اٌدبِعً)٘ـ 3/7/3412

عًٍ ثٓ أحّذ اٌشاشذ ، األعزـبر ثمغُ / اٌّٛافمخ عٍى ردذٌذ االعزعبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس .11

إٌّب٘ح ٚغشق اٌزذسٌظ ثىٍٍخ اٌّعٍٍّٓ ، أعزـبراً غٍش ِزفشغ ٌّذح عبَ اعزجــبساً ِٓ 

 ( .٘ـ3412/3411حزى ٔٙبٌخ اٌعبَ اٌدبِعً )٘ـ 3/7/3412

ِحّذ ثٓ عثّبْ أثبحغٍٓ ، األعزـبر ثمغُ / اٌذوزٛس  اٌّٛافمخ عٍى االعزعبٔخ ثخذِبد.14

ـ ٘ـ32/31/3412اٌعٍَٛ ثىٍٍخ اٌّعٍٍّٓ ، أعزـبراً غٍش ِزفشغ ٌّذح عبَ اعزجــبساً ِٓ 

 (.٘ـ3412/3411حزى ٔٙبٌخ اٌعبَ اٌدبِعً )

ععذ ثٓ عجذاٌشحّٓ اٌذاًٌ ، األعزـبر اٌّشبسن / اٌّٛافمخ عٍى االعزعبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس .15

رمٍٕبد اٌزعٍٍُ ثىٍٍخ اٌّعٍٍّٓ ، أعزـبراً غٍش ِزفشغ ٌّذح عبَ اعزجــبساً ِٓ ثمغُ 

 . (٘ـ3412/3411حزى ٔٙبٌخ اٌعبَ اٌدبِعً )٘ـ 3/7/3412

حّذاْ ثٓ أحّذ اٌغبِذي ، األعزـبر ثمغُ / اٌّٛافمخ عٍى االعزعبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس .16

ِزفشغ ٌّذح عبَ اعزجــبساً ِٓ اٌزشثٍخ ٚعٍُ إٌفظ ثىٍٍخ اٌّعٍٍّٓ ، أعزـبراً غٍش 

 (.٘ـ3412/3411حزى ٔٙبٌخ اٌعبَ اٌدبِعً )٘ـ 3/7/3412
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 تقارير التفرغ العلمي

 

عجذاٌعضٌض ثٓ ِحّذ اٌعمًٍٍ،األعزبر ثمغُ / اٌّٛافمخ عٍى ِبرُ إٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس .17

أثٕبء إخـبصح اٌزفشغ اٌعٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح فصً دساعً  ثىٍٍخ اٌزشثٍخرمٍٕبد اٌزعٍٍُ 

 (. ٘ـ11/3413اٌثبًٔ) ٚاحذ 

فٙذ ثٓ عٍطبْ اٌغٍطبْ،األعزبر ثمغُ اٌزشثٍخ   /اٌّٛافمخ عٍى ِبرُ إٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس .18

األٚي ) أثٕبء إخـبصح اٌزفشغ اٌعٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح فصً دساعً ٚاحذ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ 

 (.٘ـ3413/3412

عجذهللا ثٓ عجذاٌشحّٓ اٌعجذاٌدجبس،األعزبر / اٌّٛافمخ عٍى ِبرُ إٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس .19

أثٕبء إخـبصح اٌزفشغ اٌعٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح فصً  اةثىٍٍخ اَد اٌّشبسن ثمغُ اٌزبسٌخ

 (.٘ـ3413/3412األٚي ) دساعً ٚاحذ 

احّذ ثٓ ثخٍذ اٌششٌُ،األعزبر اٌّشبسن ثمغُ / اٌّٛافمخ عٍى ِبرُ إٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس .41

أثٕبء إخـبصح اٌزفشغ اٌعٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح عبَ  ثىٍٍخ إٌٙذعخإٌٙذعخ اٌّذٍٔخ 

 (.٘ـ3429/3411)دساعً 

عًٍ ثٓ عبٌُ ثبّ٘بَ،األعزبر ثمغُ اٌعّبسح / اٌّٛافمخ عٍى ِبرُ إٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس .43

أثٕبء إخـبصح اٌزفشغ اٌعٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح   ثىٍٍخ اٌعّبسح ٚاٌزخطٍػ ٚعٍَٛ اٌجٕبء

 (.٘ـ3413/3412األٚي ) فصً دساعً ٚاحذ 

، األعزبر ثمغُ احّذ ثٓ إثشاٍُ٘ اٌحٍذسي/ اٌّٛافمخ عٍى ِبرُ إٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس .42

أثٕبء إخـبصح اٌزفشغ اٌعٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ  ثىٍٍخ عٍَٛ األغزٌخ ٚاٌضساعخ اإلٔزبج اٌحٍٛأً

 (.٘ـ3413/3412األٚي ) ٌّذح فصً دساعً ٚاحذ 

عبدي ثٓ عجذاٌٛ٘بة اٌحّذاْ،األعزبر / لجً اٌذوزٛس  اٌّٛافمخ عٍى ِبرُ إٔدبصٖ ِٓ.41

أثٕبء إخـبصح اٌزفشغ  ثىٍٍخ اٌعٍَٛ اٌطجٍخ اٌزطجٍمٍخ اٌّشبسن  ثمغُ عٍَٛ صحخ اٌّدزّع

 (.٘ـ3413/3412األٚي ) اٌعٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح فصً دساعً ٚاحذ 
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عجذهللا اٌّغٍٕذ األعزبر اٌّشبسن ثمغُ اٌزخطٍػ ِغبعذ ثٓ /  اٌّٛافمخ عٍى ِٕح اٌذوزٛس .44

اٌعّشأً ، إخبصح رفشغ عًٍّ داخًٍ ٚخبسخً ٌّذح عبَ دساعً اعزجبساً ِٓ اٌفصً 

ٌمعٍٙب فً خبِعخ اٌٍّه ععٛد ٚخبِعخ رٛسٔزٛ ثىٕذا ( ٘ـ3412/3411)اٌذساعً اٌثبًٔ 

 .ٚخبِعخ دٌفذ ثٌٕٙٛذا ٚخبِعخ عزغبفٛسح اٌٛغٍٕخ 



 ٘ـ 3412/3411ٌٍّدٍظ اٌعًٍّ ٌٍعبَ اٌذساعً  األٚيِحعش االخزّبع  

 33/9/2133َ٘ـ اٌّٛافك 31/31/3412اٌّعمٛد ثزبسٌخ 
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عبدي عجذاٌشىٛس / ، رأٌٍف اٌذوزٛس (اٌّحجخ هلل عجحبٔٗ)اٌّٛافمخ عٍى احزغبة وزبة .45

اٌضسلً، ثمغُ اٌذساعبد اإلعالٍِخ ثىٍٍخ اٌّعٍٍّٓ ثبٌشٌبض، ظّٓ اٌحذ األدٔى اٌّطٍٛة 

 .ٌٍزشلٍخ ٌذسخخ أعزبر ِشبسن

 جملة اجلامعة

 

فشع )اٌّحشسٌٓ ٌّدٍخ خبِعخ اٌٍّه ععٛد اٌّٛافمخ عٍى اٌزمشٌش اٌغٕٛي اٌّمذَ ِٓ ٌدٕخ .46

 .٘ـ 3413/3412، عٓ أٔشطخ اٌٍدٕخ خالي اٌعبَ اٌذساعً (اٌغٍبحخ ٚاَثبس

فشع اٌعّبسح ) اٌّٛافمخ عٍى إعبدح رشىًٍ ٍ٘ئخ اٌزحشٌش ٌّدٍخ خبِعخ اٌٍّه ععٛد .47

ً ٌّذح عبٍِٓ دساعٍٍٓ اعزجبساً ِٓ اٌفصً اٌذساعً األٚي ِٓ اٌعبَ اٌدبِع( ٚاٌزخطٍػ 

 . ٘ـ3412/3411

فشع اٌعٍَٛ اٌزشثٌٛخ ) اٌّٛافمخ عٍى إعبدح رشىًٍ ٍ٘ئخ رحشٌش ِدٍخ خبِعخ اٌٍّه ععٛد .48

ٌّذح عٕزٍٓ اعزجبساً ِٓ اٌفصً األٚي ٌٍعبَ اٌذساعً ( ٚاٌذساعبد اإلعالٍِخ 

 .٘ـ 3412/3411

) اٌّٛافمخ عٍى اٌزمشٌش اٌغٕٛي اٌّمذَ ِٓ ٌدٕخ اٌّحشسٌٓ ٌّدٍخ خبِعخ اٌٍّه ععٛد .49

 .٘ـ 3413/3412، عٓ أٔشطخ اٌٍدٕخ خالي اٌعبَ اٌذساعً ( فشع اَداة 

 
 
 
 
 
 

 


