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 انرتقيات
 

خبٌذ ثٓ ٔب٘ظ ثٓ ِحّذ اٌؼزٍجً ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن  / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .2

 .ثمغُ اٌزشثٍخ ٚػٍُ إٌفظ ثىٍٍخ اٌّؼٍٍّٓ 

عحش ثٕذ فٍصً ثٓ ششف اٌجشوبرً ، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛسح  خاٌّٛافم .3

 .ٚرمٌُٛ األعٕبْ ثىٍٍخ طت األعٕبْ  أعٕبْ األطفبيطت 

ػجذاٌٍطٍف ػجذاٌٍطٍف حغٓ أفٕذي ، إٌى سرجخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .4

 .ِشبسن ثمغُ إداسح ِٛاسد اٌزشاس ثىٍٍخ اٌغٍبحخ ٚاَثبس

ثٓ عؼٛد اٌدجش اٌششٍذ ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن  ػجذاٌؼضٌض/ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .5

 .ثمغُ األٔغدخ اٌّحٍطخ ثبألعٕبْ ثىٍٍخ طت األعٕبْ 

خٙبد لٕذًٌ صبدق ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن ثمغُ اٌفٍضٌبء / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .6

 .ٚاٌفٍه ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ 

إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ ػٍَٛ عؼٛد ثٓ عجًٍ ثٓ ٔبصش اٌؼٛد ، / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .7

 .اٌزشثخ ثىٍٍخ ػٍَٛ األغزٌخ ٚاٌضساػخ

إٌبط ػجذاٌشحٍُ ػّش اٌمٛاعّخ ، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ ٔظُ / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .7

 .اٌّؼٍِٛبد ثىٍٍخ ػٍَٛ اٌحبعت ٚاٌّؼٍِٛبد 

ثمغُ اٌٍغخ  ِحّذ ِبصْ خالي ِحّذ ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن/ ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .8

 .اإلٔدٍٍضٌخ ثىٍٍخ اٌّؼٍٍّٓ

أًِ ثٕذ ػجذاٌؼضٌض ثٓ ِحّذ اٌٙضأً ، إٌى سرجخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛسح  خاٌّٛافم .9

 .ِشبسن ثمغُ إٌجبد ٚاألحٍبء اٌذلٍمخ ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ 

ٚفبء لطت إثشاٍُ٘ ِخٍّش ، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛسح  خاٌّٛافم .21

 .ىٍٍخ اٌؼٍَٛ اٌىٍٍّبء ث

حغبْ ثٓ ػجذهللا ثٓ ِحّذ اٌغٍّٕبْ ، إٌى سرجخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم.22

 .ِشبسن ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ثىٍٍخ اٌّؼٍٍّٓ 

ػصبَ ثٓ ػجذاٌؼضٌض ثٓ ػجذهللا اٌؼّبس ، إٌى سرجخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم.23

 .ٕذعخ ِشبسن ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشثبئٍخ ثىٍٍخ اٌٙ

فبسط ثٓ عٍطبْ ثٓ صبٌح اٌغحٍجبًٔ ، إٌى سرجخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم.24

 .ِشبسن ثمغُ طت أعٕبْ األطفبي ٚرمٌُٛ األعٕبْ ثىٍٍخ طت األعٕبْ 

 تانتعيينا
 

ِطٍك ثٓ عؼٛد اٌّطٍشي ، ثٛظٍفخ أعزبر / اٌذوزٛس رؼٍٍٓ ٔمً خذِبد ٚ ػٍى خاٌّٛافم.25

 .ثىٍٍخ اَداة ِغبػذ ثمغُ اإلػالَ

صبٌح ثٓ أحّذ اٌؼغٍشي ، ثٛظٍفخ أعزبر ِغبػذ ثمغُ  / اٌذوزٛسرؼٍٍٓ ػٍى  خاٌّٛافم.26

 . ثىٍٍخ اٌطت أِشاض إٌغبء ٚاٌٛالدح

ٔٛاسٖ ثٕذ ػجذاٌحٍّذ اٌؼشفح ، ثٛظٍفخ أعزبر ِغبػذ / اٌذوزٛسح رؼٍٍٓ  ػٍى خاٌّٛافم.27

  .ثىٍٍخ اٌطتثمغُ اٌدشاحخ 
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غبدح ثٕذ ِؼزٛق إٌفٍؼً  ، ثٛظٍفخ أعزبر / اٌذوزٛسح رؼٍٍٓ ٔمً خذِبد ٚ ػٍى خاٌّٛافم.27

  .ثىٍٍخ ػٍَٛ اٌحبعت ٚاٌّؼٍِٛبد  ِغبػذ ثمغُ رمٍٕخ اٌّؼٍِٛبد

أحّذ ثٓ ػجذاٌؼضٌض اٌحشثً ، ثٛظٍفخ أعزبر ِغبػذ ثمغُ / اٌذوزٛس رؼٍٍٓ  ػٍى خاٌّٛافم.28

 .ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ اٌطجٍخ اٌزطجٍمٍخ اٌجصشٌبد

 

 االنتقال
 

اٌّؼٍذ ثمغُ اٌؼمبلٍش إٌى لغُ  أحّذ ثٓ خّؼخ ػجٍذ هللا ،/  األعزبر أزمبيػٍى  خاٌّٛافم.29

 .ثىٍٍخ اٌصٍذٌخاٌىٍٍّبء اٌصٍذٌٍخ 

 

 االستعانة
 

ػجذاٌؼضٌض ثٓ ػجذاٌىشٌُ اٌزٌٛدشي ،  /ردذٌذ االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس ػٍى خاٌّٛافم.31

بساً ـبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبٍِٓ اػزجأعزـ،  ثىٍٍخ اَداة األعزــبر ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٚآداثٙب

 (.٘ـ2545/2546حزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌدبِؼً ) ٘ـ2/7/2544ِٓ 

ػجذاٌشصاق ثٓ ػجذاٌٛ٘بة اٌؼًٍٛ٘ ،  /االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس ذٌردذػٍى  خاٌّٛافم.32

ىٍٍخ اٌؼٍَٛ ، أعزــبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبٍِٓ اػزجــبساً ثاألعزــبر اٌّشبسن ثمغُ اٌىٍٍّبء 

 (.٘ـ2545/2546حزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌدبِؼً ) ٘ـ9/6/2544ِٓ 

خّبي ثٓ ػجذاٌحٍٍُ اٌششلبٚي ، األعزــبر  /االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس ذٌردذػٍى  خاٌّٛافم.33

ىٍٍخ اٌؼٍَٛ ، أعزــبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبٍِٓ اػزجــبساً ِٓ ثاٌّشبسن ثمغُ اٌىٍٍّبء 

 (.٘ـ2545/2546حزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌدبِؼً ) ٘ـ9/6/2544

حّذ ثٓ ػجذهللا إٌٙذي ، األعزــبر  /االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس ذٌردذػٍى  خاٌّٛافم.34

ىٍٍخ اٌؼٍَٛ ، أعزــبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبٍِٓ اػزجــبساً ِٓ ث اٌّشبسن ثمغُ اٌفٍضٌبء ٚاٌفٍه

 (.٘ـ2545/2546حزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌدبِؼً ) ٘ـ2/7/2544

، األعزــبر  ح اٌمشػبٚيِحّذ ثٓ صبٌ /االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس ذٌردذػٍى  خاٌّٛافم.35

ىٍٍخ اٌؼٍَٛ ، أعزــبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبٍِٓ اػزجــبساً ِٓ ث اٌّشبسن ثمغُ اٌفٍضٌبء ٚاٌفٍه

 (.٘ـ2545/2546حزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌدبِؼً ) ٘ـ2/7/2544

، األعزــبر  ػجذهللا ثٓ ػٛض اٌضاٌذي /ػٍى ردذٌذ االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس خاٌّٛافم.36

أعزــبراً غٍش ،  ػٍَٛ األغزٌخ ٚاٌضساػخثىٍٍخ  ثمغُ اإلسشبد اٌضساػً ٚاٌّدزّغ اٌشٌفً

حزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌدبِؼً ) ٘ـ2/7/2544ِزفشؽ ٌّذح ػبٍِٓ اػزجــبساً ِٓ 

 (.٘ـ2545/2546

 ، األعزــبر ثمغُأحّذ ثٓ عؼذ اٌحبصًِ  /ػٍى ردذٌذ االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس خاٌّٛافم.37

أعزــبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبٍِٓ اػزجــبساً ِٓ ،  ػٍَٛ األغزٌخ ٚاٌضساػخثىٍٍخ  ٚلبٌخ إٌجبد

 (.٘ـ2545/2546حزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌدبِؼً ) ٘ـ2/7/2544
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 وانتقاعد املبكراالستقانة 
 

ثمغُ إٌٙذعخ  اٌّحبضش، ِبخذ ثٓ صبٌح اٌّبضً /  اٌّحبضشػٍى لجٛي اعزمبٌخ  خاٌّٛافم.37

 .٘ـ8/2/2544اػزجبساً ِٓ  ،إٌٙذعخ ىٍٍخ ثاٌصٕبػٍخ 

ثجشٔبِح اٌؼٍَٛ  ح، اٌّؼٍذِبخذح ثٕذ ػجذاٌمبدس ٚصاْ / ح ػٍى لجٛي اعزمبٌخ اٌّؼٍذ خاٌّٛافم.38

، اػزجبساً ِٓ  اٌذساعبد اٌزطجٍمٍخ ٚخذِخ اٌّدزّغىٍٍخ ث اٌطجٍؼٍخ ٚإٌٙذعٍخ

 .٘ـ36/7/2543

األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ ، ثٓ صبٌح اٌؼجٍذ  ػجذاٌؼضٌض/  اٌذوزٛسػٍى لجٛي اعزمبٌخ  خاٌّٛافم.39

 .٘ـ6/4/2544، اػزجبساً ِٓ  اٌطتىٍٍخ ث أِشاض إٌغبء ٚاٌٛالدح

األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ ، ػال ثٕذ ػجذهللا اٌؼّشاْ /  حاٌذوزٛسػٍى لجٛي اعزمبٌخ  خاٌّٛافم.41

 .4/7/3121َ، اػزجبساً ِٓ اٌصٍذٌخ ىٍٍخ ث اٌصٍذٌخ اإلوٍٍٍٕىٍخ

األعزبر اٌّشبسن ثمغُ ػٍَٛ ، حّذ ثٓ ػجذاٌشحّٓ اٌىًٕٙ / إحبٌخ اٌذوزٛسػٍى  خاٌّٛافم.42

، اػزجبساً ِٓ  ػٍى اٌزمبػذ اٌّجىش ٚاٌضساػخ ػٍَٛ األغزٌخىٍٍخ ثاألغزٌخ ٚاٌزغزٌخ 

 .٘ـ2/3/2544

 
 انتفرغ انعهمي قصر ومتديد

 
ػجذاٌؼضٌض ثٓ ػّش اٌدبعش، / ػٍى لصش إخبصح اٌزفشؽ اٌؼًٍّ إٌّّٛحخ ٌٍذوزٛس خاٌّٛافم.43

ُ إٌٙذعخ اٌّذٍٔخ ثىٍٍخ إٌٙذعخ ٌّذح ػبَ دساعً األعزبر اٌّشبسن ثمغ

/ 2543األٚي )  ٌزصجح فصالً دساعٍبً ٚاحذاً  خبسج اٌٍّّىخ ،( ٘ـ2543/2544)

 .ػٍى أْ ٌٍزضَ ثبٔدبص وبًِ األثحبس( ٘ـ2544

 

 

 تقارير انتفرغ انعهمي                                           
 

خبٌذ ثٓ إثشاٍُ٘ إٌفٍغٗ،األعزبر اٌّغبػذ / اٌّٛافمخ ػٍى ِب رُ إٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس.44

اٌؼٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح ثمغُ اٌٍغخ االٔدٍٍضٌخ ثىٍٍخ اٌّؼٍٍّٓ ،  أثٕبء إخـبصح اٌزفشؽ 

  .(٘ـ2542/2543اٌثبًٔ )فصً دساعً ٚاحذ  

ٚفبء ثٕذ ِحّٛد طٍجٗ،األعزبر اٌّغبػذ / اٌّٛافمخ ػٍى ِب رُ إٔدبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛسح.45

ثمغُ ػٍُ إٌفظ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ،  أثٕبء إخـبصح اٌزفشؽ اٌؼٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٙب ٌّذح ػبَ 

  .(٘ـ2542/2543)دساعً 

 

 انعهمي اننشر
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فشع )ؼٛدـاٌزمشٌش اٌغٕٛي اٌّمذَ ِٓ ٌدٕخ اٌّحشسٌٓ ٌّدٍخ خبِؼخ اٌٍّه ع اٌّٛافمخ ػٍى.46

 .٘ـ2542/2543اٌٍدٕخ خالي اٌؼبَ اٌذساعً  أٔشطخ، ػٓ (اٌؼٍَٛ اٌضساػٍخ

فشع )ؼٛدـاٌزمشٌش اٌغٕٛي اٌّمذَ ِٓ ٌدٕخ اٌّحشسٌٓ ٌّدٍخ خبِؼخ اٌٍّه عاٌّٛافمخ ػٍى .47

، ِغ ِشاػبح اٌزٛاصْ فً ٘ـ2542/2543اٌٍدٕخ خالي اٌؼبَ اٌذساعً  أٔشطخ، ػٓ (اٌؼٍَٛ

 .ٔشش األثحبس ِٓ اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ

اٌذًٌٍ اٌشبًِ ٌٍٛاٌذٌٓ ػٓ أِشاض ) ٌىزــبة ِششٚع اٌزشخّخ اٌؼشثٍخ ٔششاٌّٛافمخ ػٍى .47

ِغٍُ ثٓ ِحّذ / اٌذوزٛس ػٓ طشٌك اٌدبِؼخ ٌٍىْٛ ِشخؼبً ػٍٍّبً، رشخّخ ( اٌشثٛ

 .األعزبر اٌّشبسن ثمغُ األطفبي ثىٍٍخ اٌطت اٌصبػذي،

( خؼً اٌّذْ ِالئّخ ٌٍٕبط)ِششٚع اٌزشخّخ اٌؼشثٍخ  ٌىزــبة إػبدح طجبػخ اٌّٛافمخ ػٍى .48

ػّش ثٓ عبٌُ ثبّ٘بَ ، ثمغُ / اٌذوزٛسػٓ طشٌك اٌدبِؼخ ٌٍىْٛ ِشخؼبً ػٍٍّبً، رشخّخ 

 .اٌزخطٍظ اٌؼّشأً ثىٍٍخ اٌؼّبسح ٚاٌزخطٍظ

 انقسم انثاني
 

 اننشر انعهمي
 

 .ى رشىًٍ ٌدبْ ٌفحص أسثؼخ وزت ِمذِخ ِٓ أػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ٍػاٌّٛافمخ .49

 
 تشكيم جلان نفحص اإلنتاج انعهمي

 

اٌؼًٍّ ٌشاثؼخ ػشش ِٓ أػضبء  اإلٔزبجػٍى رشىًٍ ٚإػبدح رشىًٍ ٌدبْ فحص  خاٌّٛافم.51

 .ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ 

 


