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 الرتقياث
 

ِذّذ ثٓ شبٌغ ثٓ جبسهللا اٌشبٌغ ، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .2

 .اإلسشبد اٌضساػً ٚاٌّجزّغ اٌشٌفً ثىٍٍخ ػٍَٛ األغزٌخ ٚاٌضساػخ

فٙذ ثٓ ِذّذ ثٓ ػًٍ اٌغٍف ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن ثمغُ / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .1

 .اٌطت  األِشاض اٌجٍذٌخ ثىٍٍخ

ِذّذ ثٓ لبعُ ثٓ عؼٍذ اٌشفبػً ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .4

 . األعٕبْثمغُ ػٍَٛ االعزؼبظخ اٌغٍٕخ ثىٍٍخ غت 

غبسق ثٓ صالح ثٓ ػّش ػجذاٌججبس ، إٌى سرجخ أعزبر ِشبسن / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .3

 . عٕبْاألثمغُ ػٍَٛ االعزؼبظخ اٌغٍٕخ ثىٍٍخ غت 

ػًٍ ثٓ ِذّذ ثٓ ػًٍ اٌغّذبْ ، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .5

 .إٌٙذعخ اٌصٕبػٍخ ثىٍٍخ إٌٙذعخ 

صبٌخ ثٓ دّذ ثٓ ػجذاٌشدّٓ اٌٛاصً ، إٌى سرجخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .6

 .ِشبسن ثمغُ ػٍُ اٌذٍٛاْ ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ 

ػجذهللا ثٓ ػطٍخ ثٓ ػجذهللا اٌض٘شأً ، إٌى سرجخ أعزبر / وزٛس ػٍى رشلٍخ اٌذ خاٌّٛافم .7

 .ِشبسن ثمغُ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخ ثىٍٍخ اٌّجزّغ ثبٌشٌبض 

ِذّذ ثٓ عٍطبْ ثٓ ٔبصش اٌمجبًٔ اٌغًٍٙ ، إٌى سرجخ أعزبر / ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس  خاٌّٛافم .8

 .ثمغُ اٌّذبعجخ ثىٍٍخ إداسح األػّبي 

اٌفذًٍ ، إٌى سرجخ أعزبر ثمغُ اٌزششٌخ  إثشاٍُ٘أدّذ فزخ هللا /  ػٍى رشلٍخ اٌذوزٛس خاٌّٛافم .9

 .ثىٍٍخ اٌطت 

 
 ثالتعيينا

 

دصخ ثٕذ ػجذهللا ثٓ ػذٚاْ  ، ثٛظٍفخ أعزبر ِغبػذ ثمغُ / اٌذوزٛسح رؼٍٍٓ  ػٍى خاٌّٛافم .22

  .ثىٍٍخ اَداة اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٚآداثٙب

، ثٛظٍفخ أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزشثٍخ ِذّذ ثٓ ػًٍ األدّذي / اٌذوزٛس رؼٍٍٓ  ػٍى خاٌّٛافم .22

 .ثىٍٍخ اٌزشثٍخ  اٌجذٍٔخ ٚػٍَٛ اٌذشوخ

ِذّذ ثٓ سشٍذ اٌششٍذ ، ثٛظٍفخ أعزبر ِغبػذ ثمغُ / اٌذوزٛس رؼٍٍٓ  ػٍى خاٌّٛافم .21

 .ثىٍٍخ إٌٙذعخ إٌٙذعخ اٌٍّىبٍٔىٍخ
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 االستعانت
 

ػجذهللا ثٓ عؼذ اٌشٚاف ، األعزــبر ثمغُ  /ػٍى رجذٌذ االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس خاٌّٛافم .24

 ٘ـ2/7/2344ىٍٍخ اٌؼٍَٛ ، أعزــبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبٍِٓ اػزجــبساً ِٓ ث اٌفٍضٌبء ٚاٌفٍه

 .(٘ـ2343/2345دزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌجبِؼً )

ػجذاٌّذغٓ ثٓ ًٚٔ اٌعٌٛبْ ، األعزــبر  /ػٍى رجذٌذ االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس خاٌّٛافم .23

ىٍٍخ إٌٙذعخ ، أعزــبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبٍِٓ اػزجــبساً ِٓ ثثمغُ إٌٙذعخ اٌّذٍٔخ 

 (.٘ـ2343/2345دزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌجبِؼً ) ٘ـ42/6/2344

ــبر ـػجذهللا ثٓ ػجذاٌٍطٍف اٌججش ، األعز /وزٛساالعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذ رجذٌذػٍى  خاٌّٛافم .25

اػزجــبساً ِٓ  ، أعزــبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبَ اٌزشثٍخىٍٍخ اٌزشثٌٛخ ثثمغُ اإلداسح 

 (.٘ـ2344/2343دزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌجبِؼً ) ٘ـ2/7/2344

،  ػجذاٌؼضٌض ثٓ ػجذاٌٛ٘بة اٌجبثطٍٓ /االعزؼبٔخ ثخذِبد اٌذوزٛس رجذٌذػٍى  خاٌّٛافم .26

اػزجــبساً ِٓ  ، أعزــبراً غٍش ِزفشؽ ٌّذح ػبَ اٌزشثٍخىٍٍخ اٌزشثٌٛخ ثــبر ثمغُ اإلداسح ـاألعز

 (.٘ـ2344/2343دزى ٔٙبٌخ اٌؼبَ اٌجبِؼً ) ٘ـ2/7/2344

 

 والتقاعد املبكراالستقالت 
 

ثمغُ  األعزبر اٌّغبػذ، اٌصغٍش  إثشاٍُ٘أدّذ ثٓ / اٌذوزٛسػٍى اعزمبٌخ  اٌّٛافمخػذَ  .27

 .٘ـ4/1/2344اػزجبساً ِٓ  ،اٌطت ىٍٍخ ث األِشاض اٌجبغٕخ

 ح، اٌّؼٍذسٌــُ ثٕذ ػجذهللا اٌؼمًٍ / ح اعزمبٌخ اٌّؼٍذثبٌّٛافمخ ػٍى لجٛي ٌٛصً اٌّجٍظ  .28

 .٘ـ4/22/2341، اػزجبساً ِٓ  اٌطتىٍٍخ ث ثمغُ غت اٌؼبئٍخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٘ـ 2341/2344ٌٍّجٍظ اٌؼًٍّ ٌٍؼبَ اٌذساعً  اٌثبًٔ ػششِذعش االجزّبع  

 21/1/1221َ٘ـ اٌّٛافك 12/4/2344اٌّؼمٛد ثزبسٌخ 

 

 3 

 التفرغ العلمي تقارير
 

ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼضٌض اٌذغًٍٕ،األعزبر / إٔجبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس ِب رُاٌّٛافمخ ػٍى  .29

أثٕبء إجـبصح اٌزفشؽ اٌؼٍّـً اٌزً ِٕذـذ  اٌّؼٍٍّٓ ثّؼٙذ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ إػذاداٌّغبػذ ثمغُ 

 (.٘ـ2342/2341)ٌٗ ٌّذح ػبَ دساعً 

فبسط ثٓ عٍطبْ اٌغذٍجبًٔ،األعزبر اٌّغبػذ / إٔجبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس ِب رُاٌّٛافمخ ػٍى  .12

أثٕبء إجـبصح اٌزفشؽ اٌؼٍّـً   األعٕبْثىٍٍخ غت  األعٕبْٚرمٌُٛ  األغفبي أعٕبْثمغُ غت 

 (.٘ـ2342/2341)ػبَ دساعً  اٌزً ِٕذـذ ٌٗ ٌّذح

غبسق ثٓ صالح ػجذاٌججبس،األعزبر اٌّغبػذ / إٔجبصٖ ِٓ لجً اٌذوزٛس ِب رُاٌّٛافمخ ػٍى  .12

أثٕبء إجـبصح اٌزفشؽ اٌؼٍّـً اٌزً ِٕذـذ ٌٗ   األعٕبْثمغُ ػٍَٛ االعزؼبظخ اٌغٍٕخ ثىٍٍخ غت 

 (.٘ـ2317/2318)ٌّذح ػبَ دساعً 

 
 فرغ العلميالت أو تغيري خط سري إجازة إضافت

 
اٌزفشؽ  إجبصح إٌى( اٌشٌبض/رٛسٔزٛ  /    اٌشٌبض) خػ اٌغٍش اٌزبًٌ  إظبفخػٍى  خاٌّٛافم .11

ِذّذ ثٓ ػجذاٌشدّٓ اٌذخًٍ ، األعزبر ثمغُ اٌزشثٍخ ٚػٍُ إٌفظ  /ٍذوزٛس اٌؼًٍّ إٌّّٛدخ ٌ

 .٘ـ2341/2344اٌثبًٔ ) ثىٍٍخ اٌّؼٍٍّٓ  ٌّذح فصً دساعً ٚادذ 

 

 يالتفرغ العلم إجازة
اٌشثشي ، األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ ػٍَٛ  إثشاٍُ٘صالح ػٍغى  /ػٍى ِٕخ اٌذوزٛس خاٌّٛافم .14

ػبَ ٌّذح  داخً ٚخبسج اٌٍّّىخ إجبصح رفشؽ ػًٍّ ،األعٕبْثىٍٍخ غت   األعٕبْ إصالح

  ٘ـ16/7/2343٘ـ ٚرٕزًٙ ثٕٙبٌخ دٚاَ 7/22/2344رجذأ ِٓ . (٘ـ2344/2343)دساعً  

  .األِشٌىٍخٌمعٍٙب فً وً ِٓ  جبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ٚ جبِؼخ أذٌبٔب ثبٌٛالٌبد اٌّزذذح 

ػجذاالٌٗ ِذّذ ػجذهللا اٌّؼٍٛف، األعزبر اٌّغبػذ  ثمغُ / ػٍى ِٕخ اٌذوزٛس خاٌّٛافم .42

ٌّذح  داخً ٚخبسج اٌٍّّىخ إجبصح رفشؽ ػًٍّ اٌزخطٍػ اٌؼّشأً ثىٍٍخ اٌؼّبسح ٚاٌزخطٍػ،

٘ـ ٚرٕزًٙ ثٕٙبٌخ دٚاَ 7/22/2344رجذأ ِٓ   (٘ـ2344/2343 األٚي)فصً دساعً ٚادذ 

جبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ٚثؼط اٌٍٙئبد ٚاٌّشاوض فً وً ِٓ  ٌمعٍٙب فً وً ِٓ   ٘ـ3/4/2343

  .ٚاٌٍّّىخ اٌّزذذح ٚاٌٛالٌبد اٌّزذذح ٚعزغبفٛسح ٚاعزشاٌٍب ٍٚٔٛصٌالٔذا أٌّبٍٔب
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 النشر العلمي
 

أدّذ صوشٌب صوً / ، رأٌٍف اٌذوزٛس(ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّذبعجٍخ)اٌّٛافمخ ػٍى ادزغبة وزبة  .15

، ظّٓ اٌذذ األدٔى اٌّطٍٛة ٌٍزشلٍخ  ػصًٍّ، ِٓ لغُ اٌّذبعجخ ثىٍٍخ إداسح األػّبي

 .ِشبسنٌذسجخ أعزبر 

رصٍُّ ٚرشغًٍ ٔظُ اٌشي )اٌّٛافمخ ػٍى غجبػخ ِششٚع اٌزشجّخ اٌؼشثٍخ  ٌىزــبة  .16

 .اٌجبِؼخ ٌٍىْٛ ِشجؼبً ػٍٍّبً  ػٓ غشٌك( اٌجضء األٚي –اٌّضسػً 

رصٍُّ ٚرشغًٍ ٔظُ اٌشي )اٌّٛافمخ ػٍى غجبػخ ِششٚع اٌزشجّخ اٌؼشثٍخ  ٌىزــبة  .17

 .ػٓ غشٌك اٌجبِؼخ ٌٍىْٛ ِشجؼبً ػٍٍّبً ( اٌجضء اٌثبًٔ –اٌّضسػً 

، اٌّطٍٛة ٔششٖ ػٓ غشٌك (اٌزخطٍػ االعزشارٍجً)اٌّٛافمخ ػٍى غجبػخ ِششٚع وزبة .18

  .ػٍٍّبً  اٌجبِؼخ ٌٍىْٛ ِشجؼبً 

 النشر العلمي
اٌذىُ ٚاإلداسح فً األدغبء ٚاٌمطٍف ٚلطش أثٕبء ) اٌّٛافمخ ػٍى رشىًٍ ٌجٕخ ٌفذص وزبة .19

ػجذهللا ثٓ / اٌذوزٛس أٌٍفر، (2924َ – 2872/ ٘ـ 2442 – 2188اٌذىُ اٌؼثّبًٔ اٌثبًٔ 

ٔبصش اٌغجٍؼً، األعزبر اٌّشبسن ثمغُ اٌزبسٌخ ثىٍٍخ اَداة، اٌّطٍٛة ادزغبثٗ ظّٓ اٌذذ 

  .األدٔى اٌّطٍٛة ٌٍزشلٍخ ٌذسجخ أعزبر

اٌمعبء ٚاالٚلبف األدغبء ٚاٌمطٍف ٚلطش أثٕبء ) اٌّٛافمخ ػٍى رشىًٍ ٌجٕخ ٌفذص وزبة .42

ػجذهللا ثٓ / اٌذوزٛس رأٌٍف، (2924َ – 2872/ ـ 2442٘ – 2188اٌذىُ اٌؼثّبًٔ اٌثبًٔ 

ٔبصش اٌغجٍؼً، األعزبر اٌّشبسن ثمغُ اٌزبسٌخ ثىٍٍخ اَداة، اٌّطٍٛة ادزغبثٗ ظّٓ اٌذذ 

 .األدٔى اٌّطٍٛة ٌٍزشلٍخ ٌذسجخ أعزبر

/ اٌذوزٛس رأٌٍف، (ِؼجُ ِصطٍذبد اٌفمٗ اٌطجً) اٌّٛافمخ ػٍى رشىًٍ ٌجٕخ ٌفذص وزبة .42

، ِٓ لغُ اٌثمبفخ اإلعالٍِخ ثىٍٍخ اٌزشثٍخ ، اٌّطٍٛة ادزغبثٗ ظّٓ اٌذذ ٔزٌش ِذّذ أٚ٘بة 

 .األدٔى اٌّطٍٛة ٌٍزشلٍخ ٌذسجخ أعزبر ِشبسن

 تشكيل جلان لفحص اإلنتاج العلمي
 

ػٍى رشىًٍ ٌجبْ فذص األٔزبج اٌؼًٍّ ٌغجؼخ ِٓ أػعبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ  خاٌّٛافم .41

 اٌّزمذٍِٓ ٌٍزشلٍخ 


