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 الرتقيات
 

حسٓ ثٓ ِحّذ ثٓ غشسبْ اٌشّشأً ، إٌى سرجخ أسزبر ِشبسن / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .2

 .ثمسُ اٌٍغخ ٚاٌضمبفخ ثّعٙذ اٌٍغخ اٌعشثٍخ 

صٌذ ثٓ عجذهللا ثٓ ِحّذ اٌعضّبْ ، إٌى سرجخ أسزبر ِشبسن ثمسُ / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .3

 .اٌىٍٍّبء ثىٍٍخ اٌعٍَٛ 

أسبِخ أحّذ إثشاٍُ٘ اٌعبًٔ ، إٌى سرجخ أسزبر ثمسُ اٌفٍضٌبء / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .4

 .ٚاٌفٍه ثىٍٍخ اٌعٍَٛ

سِضي أحّذ عجذهللا ِضٕى ، إٌى سرجخ أسزبر ثمسُ اٌعمبلٍش ثىٍٍخ / عٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خٛافماٌّ .5

 .اٌصٍذٌخ

 
 تقاريز التفزغ العلمي

 

ِحّذ ثٓ عجذهللا إٌزٌش،األسزبر اٌّشبسن ثمسُ / إٔغبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛسِب رُ اٌّٛافمخ عٍى  .6

إٌّب٘ظ ٚطشق اٌزذسٌس أصٕبء إعـبصح اٌزفشغ اٌعٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح عبَ دساسً 

 .( ٘ـ2542/2543)

صبٌح ثٓ ِحّذ اٌخضالْ،األسزبر ثمسُ اٌعٍَٛ / إٔغبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛسِب رُ اٌّٛافمخ عٍى  .7

أصٕبء إعـبصح اٌزفشغ اٌعٍّـً اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح  ٍخ اٌحمٛق ٚاٌعٍَٛ اٌسٍبسٍخثىٍ اٌسٍبسٍخ

 (.٘ـ2542/2543األٚي )فصً دساسً ٚاحذ 

 

 تأجيل أو إلغاء التفزغ العلمي
 

ٔبصش ثٓ عجذهللا اٌّسعشي،األسزبر اٌّشبسن ثمسُ / عٍى إٌغبء اٌزفشغ اٌعًٍّ ٌٍذوزٛس خٛافماٌّ .7

اٌضبًٔ ) اٌزً ِٕحـذ ٌٗ ٌّذح فصً دساسً ٚاحذ  ثىٍٍخاٌزشثٍخ إٌّب٘ظ ٚطشق اٌزذسٌس

 .ٌّغٍس اٌغبِعخثٕبء عٍى طٍجٗ، ِع اٌشفع ثزٌه ( ٘ـ2543/2544

 

 القواعد التنفيذية للتفزغ العلمي
 

اٌىزبثخ ٌٍىٍٍبد ثطٍت اٌّشئٍبد حٍبي اٌّمزشحبد اٌزً أٚصذ ثٙب اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍجحش اٌعًٍّ  .8

 .ّٛضٛع عٍى اٌّغٍس اٌعًٍّخالي شٙش، ٌٚعبد عشض اٌ
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 النشز العلمي
 

عجذاٌعضٌض ثٓ ِحّذ اٌجىش، ثمسُ / رأٌٍف اٌذوزٛس( عذد اثزسبِزه)اٌّٛافمخ عٍى احزسبة وزبة  .9

االسزعبضخ اٌسٍٕخ ثىٍٍخ طت األسٕبْ، ضّٓ اٌحذ األدٔى اٌّطٍٛة  ٌٍزشلٍخ ٌذسعخ أسزبر 

 .ِشبسن

الزصبدٌبد  –إٌّبرط ٚاٌٛالع  –اٌّؤسسخ اٌزشثٌٛخ إٌّزغخ )اٌّٛافمخ عٍى احزسبة وزبة  .21

ٚفبء ِحّذ عْٛ، ثمسُ اإلداسح اٌزشثٌٛخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ، ضّٓ اٌحذ / ، رأٌٍف اٌذوزٛسح(اٌزعٍٍُ

 . األدٔى اٌّطٍٛة ٌٍزشلٍخ ٌذسعخ أسزبر ِشبسن

فشع اٌحمٛق ٚاٌعٍَٛ ) خ اٌٍّه سعٛد اٌّٛافمخ عٍى إعبدح رشىًٍ ٍ٘ئخ رحشٌش ِغٍخ عبِع .22

 .٘ـ2543/2544ٌّذح سٕزٍٓ اعزجبساً ِٓ اٌفصً اٌضبًٔ ٌٍعبَ اٌذساسً ( اٌسٍبسٍخ 

، اٌّطٍٛة ٔششٖ عٓ (ٕ٘ذسخ ٚرمٍٕبد اٌّحطبد إٌٌٛٚخ) اٌّٛافمخ عٍى طجبعخ ِششٚع وزبة .23

ثّشوض اٌجحٛس أحّذ ثٓ ٔصش وذاشً، / طشٌك اٌغبِعخ ٌٍىْٛ ِشععبً عٍٍّبً ، رأٌٍف األسزبر

 .ثىٍٍخ إٌٙذسخ

، اٌّطٍٛة ٔششٖ عٓ طشٌك (اٌجحش إٌٛعً فً اٌزشثٍخ)اٌّٛافمخ عٍى طجبعخ ِششٚع وزبة .24

ساشذ ثٓ حسٍٓ اٌعجذاٌىشٌُ، ثمسُ إٌّب٘ظ / اٌغبِعخ ٌٍىْٛ ِشععبً عٍٍّبً ، رأٌٍف اٌذوزٛس

 .ٚطشق اٌزذسٌس ثىٍٍخ اٌزشثٍخ

، اٌّطٍٛة ٔششٖ عٓ (بدْ فً اٌفْٕٛ اٌزشىٍٍٍخسجه اٌّع)اٌّٛافمخ عٍى إعبدح طجبعخ وزبة  .25

صبٌح ثٓ حسٓ اٌضاٌش، ِٓ لسُ اٌزشثٍخ / طشٌك اٌغبِعخ ٌٍىْٛ ِشععبً عٍٍّبً، رأٌٍف اٌذوزٛس 

 .اٌفٍٕخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ

 

 القسم الثاني
 

 النشز العلمي
 

( أسس ِٚجبدئ عبِخ: اٌزخطٍظ ٚاٌزصٍُّ اٌعّشأً)اٌّٛافمخ عٍى رشىًٍ ٌغٕخ ٌفحص وزبة  .26

ِحّذ حسٍٓ / عجذاإلٌٗ ثٓ ِحّذ اٌّعٍٛف، ٚاٌذوزٛس/ ٌٍىْٛ ِشععبً عٍٍّبً، رأٌٍف اٌذوزٛس

ِحّذ عجذاٌعضٌض عجذاٌحٍّذ، / إثشاٍُ٘ ِحّذ اٌجٍٛص، ٚاٌذوزٛس/ إثشاٍُ٘، ٚاٌذوزٛس

 .سٍذ ِحّذ سٍذ أحّذ/ حٍّذ اٌذسع، ٚاٌذوزٛسطب٘ش عجذاٌ/ٚاٌذوزٛس

اٌحشٚف اٌّمطعخ فً أٚائً اٌسٛس فً اٌمشآْ اٌىشٌُ، )اٌّٛافمخ عٍى رشىًٍ ٌغٕخ ٌفحص وزبة .27

سٍٍّبْ عٛدح أثٛ صعٍٍٍه، ثمسُ اٌٍغخ / ، رأٌٍف اٌذوزٛس(رفسٍشاً، ٌٚغخ، ٚإعشاثبً، ِٚز٘جبً 

 عخ ٌٍىْٛ ِشععبً عٍٍّبً اٌعشثٍخ ٚآداثٙب ثىٍٍخ اَداة، ٚرٌه عٓ طشٌك اٌغبِ

، رأٌٍف (أثغذٌبد اإلداسح ٚاإلششاف اٌزشثٛي)اٌّٛافمخ عٍى رشىًٍ ٌغٕخ ٌفحص وزبة  .27

ٕ٘ذ ِحّٛد / ٍٕ٘خ ِحّٛد أحّذ ِشصا، ثمسُ اٌزشثٍخ اٌخبصخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ، ٚاٌذوزٛسح/ اٌذوزٛسح
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حّذ اٌغّبعً، ثمسُ سٌُ أ/ أحّذ ِشصا، ثىٍٍخ اٌزشثٍخ ثبٌغبِعخ اٌعشثٍخ اٌّفزٛحخ، ٚاٌذوزٛسح

  .اإلداسح اٌزشثٌٛخ ثبٌسٕخ اٌزحضٍشٌخ

/ ، رأٌٍف اٌذوزٛس(أخاللٍبد اٌحشة فً اٌسٍشح إٌجٌٛخ)اٌّٛافمخ عٍى رشىًٍ ٌغٕخ ٌفحص وزبة .28

عجذهللا إثشاٍُ٘ اٌّٛسى، ثمسُ اٌذساسبد اإلسالٍِخ ثغبِعخ اٌٍّه فٍصً، ٚرٌه عٓ طشٌك 

 .اٌغبِعخ ٌٍىْٛ ِشععبً عٍٍّبً 

حسٓ فؤاد / ، رأٌٍف اٌذوزٛس(رعٍُ ِبرالة ثٕفسه)عٍى رشىًٍ ِحىُ ثذًٌ ٌفحص وزبةاٌّٛافمخ  .29

ِحّذ إثشاٍُ٘ اٌعذٚي، ثمسُ / ِحّذ اٌسٍذ، ثمسُ اٌعٍَٛ اٌطجٍخ ثىٍٍخ اٌّغزّع، ٚاٌذوزٛس

ٔبٔسً ِصطفى سبٌُ، ثمسُ / االرصبالد ثىٍٍخ إٌٙذسخ، ثبٌغبِعخ اٌىٕذٌخ ثّصش، ٚاٌذوزٛسح

 .شٌك اٌغبِعخ ٌٍىْٛ ِشععبً عٍٍّبً ٍخ إٌٙذسخ، ثغبِعخ حٍٛاْ، ٚرٌه عٓ طإٌٙذسخ اٌطجٍخ ثىٍ

 

 تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي
 

ِٓ ٌخّسخ عشش  إضبفٍخٌعًٍّ ٚرشىًٍ ٌغبْ ٌفحص اإلٔزبط ا ْبعٍى رشىًٍ ٌغ خٛافماٌّ .31

 .شلٍخ ِزمذٍِٓ ٌٍزأعضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌس 


