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 الرتقيات
 

عًٍ ثٓ عجضهللا ثٓ عجضاٌّعٍٓ اٌشزٛي ، إٌى عرجخ أسزبط / عٍى رغلٍخ اٌضوزٛع  خٛافماٌّ .2

 .ثمسُ عٍَٛ األغظٌخ ٚاٌزغظٌخ ثىٍٍخ عٍَٛ األغظٌخ ٚاٌؼعاعخ

2. ّ ثٍمٍس ثٕذ إسّبعًٍ صاغسزبًٔ، إٌى عرجخ أسزبط ثمسُ / عٍى رغلٍخ اٌضوزٛعح  خٛافماٌ

 .اٌزغثٍخ ثىٍٍخ اٌزغثٍخ

عجضهللا ثٓ ثغجس ثٓ جفٍٓ اٌضٚسغي ، إٌى عرجخ أسزبط / عٍى رغلٍخ اٌضوزٛع  خٛافماٌّ .4

 .ِشبعن ثمسُ اٌثمبفخ اإلسالٍِخ ثىٍٍخ اٌزغثٍخ 

عصبَ ثٓ دّض ثٓ إثغاٍُ٘ اٌذّض ، إٌى عرجخ أسزبط / عٍى رغلٍخ اٌضوزٛع  خٛافماٌّ .5

 .ِشبعن ثمسُ اٌطت اٌجبطًٕ ثىٍٍخ اٌطت 

جّبي اٌضٌٓ إثغاٍُ٘ أدّض ٘غٌسخ ، إٌى عرجخ أسزبط  /عٍى رغلٍخ اٌضوزٛع  خٛافماٌّ .6

 .ِشبعن ثمسُ اٌصٍضالٍٔبد ثىٍٍخ اٌصٍضٌخ  

سبٌض ثٓ ِزعت ثٓ عبصُ اٌّطٍغي ، إٌى عرجخ أسزبط / عٍى رغلٍخ اٌضوزٛع  خٛافماٌّ .7

 .ِشبعن ثمسُ اإلصاعح اٌصذٍخ ثىٍٍخ اٌعٍَٛ اٌصذٍخ ثبٌغٌبض 

اٌعطب ِذّض عّغ ، إٌى عرجخ أسزبط ِشبعن ثمسُ ِذّض / عٍى رغلٍخ اٌضوزٛع  خٛافماٌّ .7

 . اإلصاعح اٌسٍبدٍخ ٚاٌفٕضلٍخ ثىٍٍخ اٌسٍبدخ ٚاَثبع 

إٌٙبة ِذّض إثغاٍُ٘ ِٛسى ، إٌى عرجخ أسزبط ثّغوؼ / رغلٍخ اٌضوزٛع عٍى  خٛافماٌّ .8

 . اٌزٍّؼ اٌجذثً فً اٌزمٍٕخ اٌذٌٍٛخ

 .اٌّٛافمخ عٍى رغلٍخ اثٍٕٓ ِٓ أعضبء ٍ٘ئخ اٌزضعٌس عضَ  .9

                                

 التعيينات
 

فٙض ثٓ صبٌخ اٌعٍٍبْ ، ثٛظٍفخ أسزبط  /رعٍٍٓ اٌضوزٛعٔمً سضِبد ٚ عٍى خٛافماٌّ .21

ثىٍٍخ اٌسٍبدخ ٚاَثبع ، ِع اٌغفع ثظٌه ِجٍس  ِسبعض ثمسُ اإلصاعح اٌسٍبدٍخ ٚاٌفٕضلٍخ

 .اٌجبِعخ 

عجضهللا ثٓ ِذّض اٌّبٌىً ، ثٛظٍفخ أسزبط ِسبعض ثمسُ / رعٍٍٓ اٌضوزٛع  عٍى خٛافماٌّ .22

 .ثىٍٍخ اٌّجزّع ثبٌغٌبض ، ِع اٌغفع ثظٌه ٌّجٍس اٌجبِعخ  اٌعٍَٛ اإلصاعٌخ

اٌجٛ٘غح ثٕذ عجضاٌعؼٌؼ اٌسٍٕضي ، ثٛظٍفخ أسزبط / اٌضوزٛعح رعٍٍٓ  عٍى خٛافماٌّ .23

ثىٍٍخ طت األسٕبْ ،  ِسبعض ثمسُ األٔسجخ اٌّذٍطخ ثبألسٕبْ ٚصذخ أسٕبْ اٌّجزّع

 .ِع اٌغفع ثظٌه ٌّجٍس اٌجبِعخ 
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صبٌخ ثٓ عٍضخ اٌؼ٘غأً ، ثٛظٍفخ أسزبط ِسبعض / رعٍٍٓ اٌضوزٛع  عٍى خٛافماٌّ .24

 .ثىٍٍخ اَصاة ، ِع اٌغفع ثظٌه ٌّجٍس اٌجبِعخ  ثمسُ اٌٍغخ اٌعغثٍخ ٚآصاثٙب

 

 تقارير التفرغ العلمي
 

ثمسُ   سعض ثٓ ٘بصي اٌذشبش،األسزبط / اٌّٛافمخ عٍى ِب رُ إٔجبػٖ ِٓ لجً اٌضوزٛع  .41

اٌعبَ أثٕبء إجـبػح اٌزفغغ اٌعٍّـً اٌزً ِٕذـذ ٌٗ ٌّضح عبَ  اٌٍغبد األٚعثٍخ ٚاٌزغجّخ

 (.٘ـ2542/2543)صعاسً 

 

 التفرغ العلمي إجازة
 

اٌّجٍس اٌعًٍّ عٍى أْ طٍجبد اٌزفغغ ٌجت أْ رمضَ سالي اٌعبَ اٌسبثك ٌطٍت  رأوٍض .26

  . ٌٍزفغغ

 النشر العلمي
، اٌّطٍٛة (اٌزعٍٍُ اٌعبًٌ ٚثٕبء ِجزّع اٌّعغفخ)اٌّٛافمخ عٍى طجبعخ ِشغٚع وزبة .27

عجضاٌمبصع عجضهللا / ٔشغٖ عٓ طغٌك اٌجبِعخ ٌٍىْٛ ِغجعبً عٍٍّبً، رأٌٍف اٌضوزٛع

 .اٌفٕزٛر، ٚوًٍ ٚػاعح اٌزعٍٍُ اٌعبًٌ ٌٍزشطٍظ ٚاٌّعٍِٛبد

اٌّٛافمخ عٍى اٌزمغٌغ اٌسٕٛي اٌّمضَ ِٓ ٌجٕخ اٌّذغعٌٓ ٌّجٍخ جبِعخ اٌٍّه سعٛص  .27

، عٓ أٔشطخ اٌٍجٕخ سالي اٌعبَ اٌضعاسً ( فغع اٌذمٛق ٚاٌعٍَٛ اٌسٍبسٍخ)

 .٘ـ 2542/2543

عٓ ( شغح عٍُ إٌّبعخ اٌطجٍخ)ِشغٚع اٌزغجّخ اٌعغثٍخ ٌىزــبة اٌّٛافمخ عٍى ٔشغ  .28

ِذّض عثّبْ جبص اٌغة، / طغٌك اٌجبِعخ ٌٍىْٛ ِغجعبً عٍٍّبً، رغجّخ اٌضوزٛع

 .عبصي عّغ اٌّمغْ، ثمسُ عٍُ األِغاض ثىٍٍخ اٌطت/ ٚاٌضوزٛع

اٌزذىُ ٚاٌزعٍُ ٚاٌزطٛع )اٌّٛافمخ عٍى ٔشغ ِشغٚع اٌزغجّخ اٌعغثٍخ ٌىزــبة  .29

سعٍض ثٓ أدّض / عٓ طغٌك اٌجبِعخ ٌٍىْٛ ِغجعبً عٍٍّبً، رغجّخ اٌضوزٛع( ٌذغوًا

 .اٌغفبعً، ثمسُ اٌزغثٍخ اٌجضٍٔخ ثىٍٍخ اٌزغثٍخ

اٌّجبصئ األسبسٍخ فً جغادخ )اٌّٛافمخ عٍى ٔشغ ِشغٚع اٌزغجّخ اٌعغثٍخ ٌىزــبة  .31

ذّض دجبع، ٚسٍُ ِ/ عٓ طغٌك اٌجبِعخ ٌٍىْٛ ِغجعبً عٍٍّبً، رغجّخ اٌضوزٛع( اٌصضع

 .صالح ِذّٛص عدبي، ِٓ لسُ اٌجغادخ ثىٍٍخ اٌطت/ ٚاٌضوزٛع
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، (اٌّٙبعاد األسبسٍخ فً االرصبي ٚاٌزٛاصً)اٌّٛافمخ عٍى طجبعخ ِشغٚع وزبة .24

عجضاٌٍطٍف / اٌّطٍٛة ٔشغٖ عٓ طغٌك اٌجبِعخ ٌٍىْٛ ِغجعبً عٍٍّبً ، رأٌٍف اٌضوزٛع

 .صثٍبْ اٌعٛفً، ثمسُ اإلعالَ ثىٍٍخ اَصاة

  

 
 اجمللس العلمي

 

عٍى اعزّبص اٌّٛاعٍض اَرٍخ وّٛاعٍض ٔٙبئٍخ السزمجبي اٌطٍجبد فً اٌّجٍس  خٛافماٌّ .33

 .اٌّغفك فً اٌّذضغاٌعًٍّ دست اٌجضٚي 

 

 

 تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي
أعضبء عٍى رشىًٍ ٚإعبصح رشىًٍ ٌجبْ ٌفذص اإلٔزبج اٌعًٍّ ٌسجعخ ِٓ اٌّٛافمخ  .34

 .ٍ٘ئخ اٌزضعٌس اٌّزمضٍِٓ ٌٍزغلٍخ 

 

 


