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 اداسح اىْشش                                 ٍشمض اىَعيىٍبد                                                    اعذاد / عبسح اىحيىاٍّ 

 
 إدارة الٌشر 

 بوركز الوعلوهات ودعن اتخار القرار 

 بالتعاوى هع

 إدارة أهاًة الوجالس واللجاى  

( ىَديظ  اىغبثعخ( )  433اىديغخ ) ختَبعاٍحضش أهٌ قشاساد  

 2015/2014اىدبٍعخ فٍ اىعبً اىدبٍعٍ 

  423315152الوٌعقذة يوم االثٌيي الووافق 

 2015ِاسط

رر ررنرمششش شششةشششهر ششش ر ر رنرإرير رر ر رنرإرير رر ششش ر رر شش ششش رإر ررنرمشششاششش رنششش شششار ررنشششاشششرششش ر ررمشششتشششهرنرإرنرةر ررقششرششهرجشششار نششةششهرير

رر ررنرمششتششهرنرإر ررنر شش شش ر ر رر ر ر شش ر رر رنرمشش ششرر شش شش ر ررنرمششاشش ششرششررنشش رةر ررمششاششهرلششثر  نرمشش شش رنششار
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 برئاسة السيد األستاذ الدكتور / معوض حممد اخلويل ـ رئيس اجلامعة.

 وحضور كل هي السادة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّبئت سئُظ اىدبٍعخ ىشئىُ خذٍخ اىَدتَع وتَُْخ اىجُئخ األعتبر اىذمتىس/ عبطف اىغُذ أثــى اىعـضً

 ّبئت سئُظ اىدبٍعـخ ىشئىُ اىتعيٌُ واىطالة األعتبر اىذمتىس/ عبده اىغُذ صــبدق ٍجبسك

 ّبئت سئُظ اىدبٍعـخ ىيذساعبد اىعيُب واىجحىث األعتبر اىذمتىس/ أحَــــذ فــشج اىقبصذ

 عَُـــــذ ميُــــخ االقتصبد اىَْضىٍ األعتبر اىذمتىس/ َىعف عجذ اىعضَض اىحغبُِّ

 عَُـــــذ ميُخ اىهْذعخ اإلىنتشوُّـــخ األعتبر اىذمتىس/ ععُذ ٍحَذ أٍُِ اىحيفـبوي

 اىتَشَضعَُـــــذ ميُخ  اَْبط قبعٌ عيٍ قبعٌاألعتبر اىذمتىس/ 

 عَُـــــذ ميُخ اىحقـــــــــىق األعتبر اىذمتىس/ عجبط ٍجشوك اىغضَـــشي

 عَُـــــذ ميُـــــــخ اىضساعــخ األعتبر اىذمتىس/ اىغعُذ صمـــً خيُفـــخ

 اىعيىًعَُـــــذ ميُخ  ٍحَذ عيٍ عفُفٍ حفْبوٌاألعتبر اىذمتىس/ 

 عَُذ ٍعهذ اىنجذ اىقىٍـــــــــــٍ األعتبر اىذمتىس/ أحَذ أحَــــذ اىشعشاوٌ

 عَُـــــــذ ميُـــــخ اىهْذعــخ األعتبر اىذمتىس/ عــــــضح ٍحَذ الشُِ

 عَُــــــذ ميُـخ اىحبعجبد واىَعيىٍبد األعتبر اىذمتىس/ عشثـٍ اىغُـــذ مشــل

 عَُـــــذ ميُـخ اىتدــــــــبسح األعتبر اىذمتىس/ شىقـــٍ ٍحَـذ اىصجبغ

 عَُــــــذ ميُـــــخ اىتشثُــــخ األعتبر اىذمتىس/ خَبه عيـــــً اىذهشبُ

 قبئٌ ثعَو عَُـــــذ ميُــــخ اِداة األعتبر اىذمتىس/ هىَذا عضد ٍحَــــــذ

 قبئٌ ثعَو عَُــــذ ميُـخ اىتشثُخ اىْىعُخ األعتبر اىذمتىس/أٍبٍّ عجذ اىَقصىد عجذاىىهبة

عَُــــذ ومُو ميُخ اىطت ىشئىُ اىتعيٌُ واىطالة ثذال ٍِ           ّبّغٍ َىعف أععذ األعتبر اىذمتىس/ 

 . اىنيُــــــخ
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لذَ اٌغ١ذ االعتار اٌذوتٛس/ِؼٛض اٌخٌٟٛ ٚاٌغادة أػعاا  اٌاّازاٍاظ اااٌائ اٌاتاٙإا ا                      

ٌٍغ١ذ األعتار / صوش٠ا و١ٍب ِضّذ شضاتٗ ـا ماّإااعالا  تاٌٛاٝ             

ع١ادتٗ أػّاي أ١ِآ ػااَ اٌازااِاؼا  ِٚ ااسواتاٗ أٚي راٍاغا                        

 ٌّزٍظ اٌزاِؼ  ٚتّٕٝ اٌز١ّغ ٌغ١ادتٗ وً اٌتٛف١ك ٚإٌزاس.

 -أشاس ع١ادتٗ اٌٟ:

 

                 تااُ اٌااذػااٛة ٌااضااعااٛس ٔااذٚة   تااذس٠ااب ٚتااٛ اا١اا

إٌّٙذع١ٓ  مزّؼ١  ااش٠ازاٟ اٌاّاذسعا  اٌاٛ إا١ا                   

ٌٍّٕٙذع١ٓ متٛٔظ ٚأٌما  ِضاظشة مؼٕٛاْ  تاىا٠ٛآ     

ٚت غ١ً إٌّٙذع١ٓ .. ِاٟ٘ اٌضٍٛي ٌاٍاخاشٚد ِآ           

األصِ  ٚتُ ػًّ اتفال١  ٟٚ٘ ا٢ْ تاضاا اٌاذساعا          

ِٓ للً اٌغ١ذ األعتار اٌذوتٛس/ أصّذ فشد اٌماصذ ـ    

 ٔائب سئ١ظ اٌزاِؼ  ٌٍذساعات اٌؼ١ٍا ٚاٌلضٛث. 
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      ٞػمذ ِؤتّش   رشاص  اٌىلذ ٚاٌلٕىش٠اط ٚاٌمٕٛات اٌّشاس٠  ٚصساػ  اٌىلذ   اٌاز

د/ ٚص٠اش اٌاتاؼاٍا١اُ اٌاؼااٌاٟ اا ي                    ٠0ٕظّٗ ِؼٙذ اٌىلذ اٌمِٟٛ تضا سػا٠  اٌغ١ذ أ

 مفٕذق وٛٔشاد ماٌما٘شة.( 2015/4/3.1)اٌفتشة ِٓ

             صعٛس إرتّاػات اٌذٚسة اٌخإِ  ٚاألسمؼ١ٓ ٌٍّؤتّش اٌؼاَ إلتاضااد اٌازااِاؼاات

اٌؼشم١  مزاِؼ  اٌمذ٠ظ ٠ٛع  مل١شٚت ـ ٌلٕاْ ٚتاُ ِإاال ا  اٌإاظااَ األعااعاٟ                  

إلتضاد اٌزاِؼات اٌؼشم١  ٚٔظاَ اٌتذس٠اب ٌاٍا ا ع اٌاؼاشع ٚتاُ تاغا١ا١اشٖ ٌاىاٟ                        

٠تٕاعب ِغ اٌّغتزذات اٌّٛرٛدة ا٢ْ ِغ اٌؼٍُ أْ اٌاّاشواض اٌاشئا١اغاٟ إلتاضااد                  

 اٌزاِؼات اٌؼشم١  فٟ اٌذساعات اٌؼ١ٍا ِمشٖ راِؼ  اٌما٘شة.

ػمذ ِؤتّش و١ٍ  اٌ ب ـ لغُ اٌلا ٕ  اٌؼاِ  ماٌتؼاْٚ ِغ ِؼٙذ ش١ف١ٍذ ألِشاض اٌىٍٝ  - 

  0 2015/3/23ٚاٌزّؼ١  اٌّصش٠  ألِشاض ٚصساػ  اٌىٍٝ ٠َٛ اإلح١ٕٓ اٌّٛافك 

ِؤتّش و١ٍ  اٌتشم١  إٌٛػ١    اٌّؤتّش اٌاذٌٚاٟ اٌاخااٌاج ٌاٍاىاٍا١ا    اا ي اٌافاتاشة ِآ                               -

ٚواْ رٌه مّ اسو  عا دٚي ػشما١ا  ٚٔاتاّإاٝ صعاٛس واً اٌاذٚي                  2015/3/26.25

 اٌؼشم١  فٝ اٌّؤتّش اٌمادَ مئرْ اهلل.
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ٌاىاٍا١ا  اٌا اب ٠اَٛ األصاذ                  27ااٌئ اٌ ىش ٌى١ٍ  اٌ ب ـ ٌؼًّ صفً تخشد اٌذفؼ  اٌـا    

ٚٔتّٕٝ ِٓ ر١ّغ اٌغادة ػّذا  و١ٍات ِٚؼا٘ذ اٌزاِؼ  اٌضاش     2015/3/29اٌّٛافك 

 ػٍٝ إلاِ  صفً ٌٍخش٠ز١ٓ وً ػاَ. 

وتاع ٚصاسة اٌتؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ـ ٚصذة إداسة ِ شٚػات ت ٠ٛاش اٌاتاؼاٍا١اُ اٌاؼااٌاٟ م ا ْ                   - 

 شس اٌّ شٚع اٌتٕافغٟ   دػُ ٚت ٠ٛش اٌفاػ١ٍ  اٌتؼ١ّ١ٍ  مّؤعاغاات اٌاتاؼاٍا١اُ اٌاؼااٌاٟ                

SDEE "                     ٚلذ تُ سفغ إٌغخ  إٌٙائ١  ػٍٝ اٌاّاٛلاغ اإلٌاىاتاشٚٔاٟ إلداسة دػاُ اٌازاٛدة

ٚاٌت ١ً٘ ٌ ػتّااد ػاٍاٝ أال ٠اتاؼاذٜ اٌاّاٛػاذ اٌإاٙاائاٟ العاتا َ إعاتاّااسات اٌاتاماذ٠اُ                                       

2015/4/16 . 

 -:ٔطهت إخطبس انكهٍبد انتً مل ٌسجق هلب احلصٕل ػهى اإلػتًبد 

} اٌتشم١  ـ اٌتشم١  إٌٛػ١  ـ اإللتصاد إٌّضٌٟ ـ اٌضاعلاات ٚاٌاّاؼاٍاِٛاات ـا اٌاتازااسة ـ                    

 اٌضمٛق ـ ِؼٙذ اٌىلذ اٌمِٟٛ {.

ص١ج أْ اٌٙذف ِٓ اٌّ شٚع ٘ٛ ٔ ش حماف  اٌزٛدة م١ٓ اٌغادة أػعا  ١٘ا ا  اٌاتاذس٠اظ        

 ٚاٌ  ع ٚاٌؼا١ٍِٓ.
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كتبة اهلٍئخ انقٕيٍخ نضًبٌ جٕدح انتؼهٍى ٔاالػتًبد املتضضضًضٍ  -
َسخخ يٍ املسٕدح انُٓبئٍخ ملؼبٌري اػتًبد يؤسسبد انتؼهٍى انؼبيل 

حض   51/2/4/51ٔطهت إثذاء انشأي فٍٓب ٔرنك يف يضٕػضذ أاصضبِ 
 ٌتسىن اػتًبد ْزِ املؼبٌري:

 د/ سئ١ظ اٌزاِؼ  ػٍٝ اٌّٛظٛع0ـ ت ش١شة اٌغ١ذ أ

ض كتبة اجملهس األػهى نهجبيؼبد املتضًٍ اضشاساد اجملضهضس األػضهضى 
نهجبيؼبد املتضًٍ اشاساد اجملهس جبضهضسضتضّ املضُضؼضقضذح ثضتضبسٌض  

 ثشأٌ :  41/2/4/52

 ـ لٛاػذ اٌّفاظٍ  م١ٓ اٌخش٠ز١ٓ ػٕذ تؼ١١ٓ اٌّؼ١ذ٠ٓ.1

 ـ لٛاػذ اٌّفاظٍ  م١ٓ اٌخش٠ز١ٓ ػٕذ تشت١لُٙ ٌتضذ٠ذ اٌؼ ش٠ٓ األٚائ2ً

أشاس ع١ادتٗ إٌٝ مؼط اٌّٛظٛػات اٌاتاٟ تاُ ػاشظاٙاا ػاٍاٝ اٌاّازاٍاظ األػاٍاٝ                         وّا 

  :  2015/3/28ٌٍزاِؼات متاس٠خ 

تّا اٌّٛافم  إٌٙائ١  ػٍٝ إٔ ا  و١ٍ  اٌؼٍَٛ اٌصض١  اٌت الا١اما١ا  مازااِاؼا  اٌاّإاٛفا١ا                     -

 ٚراسٞ االٔتٙا  ِٓ اإلرشا ات اٌتٕف١ز٠ .

 كًب أكذ سٍبدتّ ثبنُسجخ نهخطط انذساسٍخ : 

عشػ  اإلٔتٙا  ِٓ رذاٚي االِاتاضاأاات ٌاٍافاصاً اٌاذساعاٟ اٌاخاأاٟ ٚإسعااي أِااوآ                             •

االِتضأات إلداسة اٌزاِؼ  ااص  و١ٍات } اٌضمٛق ـا اٌاتازااسة ـا ا٢داع ـا اٌاضااعالاات                        

 ٚاٌّؼٍِٛات {.

عشػ  اإلٔتٙا  ِآ ت اىا١ا ت اٌاىإاتاشٚالت ٚاإلػاذاد ٌٚاُ ٠اتاُ اػاتاّااد أاتاذاما١اات                                    •

 ٌٍىٕتشٚالت مؼذ اإلٔتٙا  ِٓ االِتضأات.

 االعتؼذاد ٌ ٔتٙا  ِٓ إػذاد ٌزاْ اٌّغز١ٔٛٓ. •
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 :-

(  اٌب ٚ اٌل  دمٍاَٛ اٌاذساعاات اٌاؼاٍا١اا فاٟ اٌاتاخاصاصاات                       129ـ م  ْ اٌّصادل  ػٍٝ ِٕش ػذد ) 

اٌؼ١ٍّ  اٌّختٍف )  ب إٌّا ك اٌضاسة ٚصضتٙا ـ اٌت١ٌٛذ ٚأِشاض إٌغا  ـ اٌمٍب ٚاألٚػ١  اٌذ٠ِٛ  ـ    

 ب ٚرشاص  اٌؼ١ٓ ـ اٌتخذ٠ش ٚاٌؼٕاا٠ا  اٌاّاشواضة ٚػا د األٌاُ ـا األِاشاض اٌصاذس٠ا  ٚاٌاتاذسْ ـ                              

األِشاض اٌزٍذ٠  ٚاٌتٕاع١ٍ  ـ األِشاض اٌلا ٕ  اٌؼاِ  ـ  ب األ افااي ـا  اب األعاشة ـا اٌازاشاصا                     

 .مى١ٍ  اٌ ب 2014اٌؼاِ ( ) ٔظاَ عاػات ِؼتّذة ( دٚس أوتٛمش 
 

  :

-  

( إحٕٟ ػ ش  اٌب ٚ اٌل  دمٍَٛ اٌذساعات اٌؼاٍا١اا فاٟ يازائا١اات             12م  ْ اٌّصادل  ػٍٝ ِٕش ػذد ) 

 مى١ٍ  االلتصاد إٌّضٌٟ. 2014اٌّغت ف١ات ٚاٌّؤعغات دٚس ٔٛفّلش 

 

 :- 

 

 ثشأُ اىَصبدقخ عيً ّتبئح اىتشامٍَ ىجعض ميُبد اىدبٍعخ مبىتبىٍ :ـ  

 .2013/2014ٌٍؼاَ اٌزاِؼٟ  2014و١ٍ  اٌ ب م ل١ٓ اٌىَٛ دٚس ٔٛفّلش 

مشٔاِذ إٌٙذع  اٌىٙشم١  ٚاٌضاعلات مٕظاَ اٌغاػات اٌّؼتّذة مى١ٍ  إٌٙذع  م ل١ٓ اٌىَٛ دٚس ٠إاا٠اش        
2015. 

 

 :- 
  

م  ْ اٌّصادل  ػٍٝ ٔت١ز  اٌتشاوّٟ ٌلشٔاِذ اٌتؼ١ٍُ اٌمأٟٛٔ  لمًا ٌإاظااَ اٌاتاؼاٍا١اُ اٌاّافاتاٛس ماىاٍا١ا                        
 .  2015اٌضمٛق م ل١ٓ اٌىَٛ مذٚس ٠ٕا٠ش 

 

 

 اوال : اىَصذاقبد 
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 ثبىثب: اىَىضىعبد اىعبٍخ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

اٌغ١ذ أ.د/ اٌغ١ذ أصّذ ػلذ اٌخاٌك ـ ٚص٠ش اٌتؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ـ م  ْ اإلصا ا      مىتاعاص١ط اٌّزٍظ ػًٍّا 

( إٌّؼمذ مشئاع  اٌغ١اذ اٌاّاٙإاذط سئا١اظ ِازاٍاظ                  31م ٔٗ تمشس فٟ ارتّاع ِزٍظ اٌٛصسا  سلُ ) 

اٌّٛافم  ػٍٝ ِؼاٍِ  ظضا٠ا األصذاث اإلس٘ام١  مذٌٚ  ١ٌل١ا ِؼااِاٍا       2015/2/18اٌٛصسا  متاس٠خ 

 اٌزاِؼ  تىا١ٌ  تؼ١ٍُ أمٕا  ظضا٠ا األصذاث اإلس٘ام١  مذٌٚ  ١ٌل١ا.   ٚتتضًّاٌ ٙذا ،

  ثبُّب: ٍىضىعبد االحبطخ

 

           ٟاٌّٛافم  ػٍٝ وتاع ِمشس اٌاّازاٍاظ اٌاماِٛا

ٌ  ْٛ اإلػال   ٌزٕ  ِضاافاظا  اٌاّإاٛفا١ا   ـ               

م اا ْ تاامااذ٠ااُ اٌ ااىااش ػااٍااٝ  تااخاافاا١ااط                        

% ٌاٍا اٍالا          50اٌّصشٚفات اٌذساع١  مٕغل  

اٌزاِؼ١١ٓ ٚاٌتؼ١ٍُ اٌّفتٛس ٚاٌذساعات اٌؼٍا١اا   

ِٓ رٚٞ اإلػال  ،ٚإٌظش فٟ اٌّٛافم  ػٍٝ إػفا  رٚٞ اإلػاالا  اٌاضااصاٍا١آ ػاٍاٝ شاٙاادة                    

اٌت ١ً٘ ِٓ اٌى   اٌ لٟ ٚإػفا  اٌغ١ش صاص١ٍٓ ػٍٝ شٙادة اٌاتا ٘ا١اً ِآ سعاَٛ اٌاىا ا                 

 اٌ لٟ ص١ج ٌُ ٠فؼً اٌمشاس صتٝ ا٢ْ.
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  املٕافقخ ػهى يزكشح اإلداسح انؼبيخ نشئٌٕ ْضٍضئضخ انضتضذسٌضس ة إداسح
انتؼٍٍُبد ة ثشأٌ انُظش يف املٕافقخ ػهى انتؼٍني يف ٔظضٍض ضخ تأسضتضبر ض 

   -: أستبر يسبػذ ض يذسس (

  ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس/ سشا ػلذ اٌشصّٓ ِضّذ إٌضاط 1

 ٚإٌغ١ذ مى١ٍ  االلتصاد إٌّضٌٟ. ممغُ اٌّ مظ  تىٌٕٛٛر١ا اٌّ مظ    فٟ ٚ ١ف  أعتار تخصئ

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس/ أًِ مغ١ٟٛٔ ػ ١  ػامذ٠ٓ  2

 فٟ ٚ ١ف  أعتار تخصئ   تص١ُّ إٌّغٛرات   ممغُ اٌّ مظ ٚإٌغ١ذ مى١ٍ  االلتصاد إٌّضٌٟ.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ ٠غشٞ ػٍٝ ػلذ اٌؼاي ػمذة 3

 فٟ ٚ ١ف  أعتار تخصئ   ػٍُ أٔغز  ٚو١ّ١ا  أٔغز   ممغُ ػٍُ اٌض١ٛاْ مى١ٍ  اٌؼٍَٛ.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ ػصاَ ع١ذ أصّذ شا١٘ٓ 4

 فٟ ٚ ١ف  أعتار تخصئ   إسشاد صساػٟ   ممغُ اإلسشاد اٌضساػٟ ٚاٌّزتّغ اٌش٠فٟ مى١ٍ  اٌضساػ .

 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ ِضّٛد ػلذ اٌىش٠ُ اٌزٕذٞ  5

 .فٝ ٚ ١ف  أعتار ممغُ اٌّىتلات مى١ٍ  ا٢داع 

 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ أ١ِش ِضّذ شلً اٌىِٟٛ  6

فً وظُفخ أعتبر تخصص " أدة " ثقغٌ اىيغخ اإلّديُضَخ وآداثهب ثنيُخ اِداة ـ عيً أال َغتصذس اىقشاس اىتْفُزٌ إال ثعععذ حضعىس        

 عُبدته ثبقٍ ثشاٍح تَُْخ قذساد أعضبء هُئخ اىتذسَظ واىقُبداد ثبىدبٍعخ اىَتطيجخ ىيتعُُِ.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ ػٍٝ ع١ٍّاْ ِضّذ ٔصش  1

 فٟ ٚ ١ف  أعتار ِغاػذ تخصئ   تاس٠خ إع ِٟ   ممغُ اٌتاس٠خ مى١ٍ  ا٢داع 

 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ ع ِ  ٔارٟ ػٍٝ صغٓ داٚد 2

 فٟ ٚ ١ف  أعتار ِغاػذ تخصئ   اٌش٠اظ١ات اٌلضت    ممغُ اٌش٠اظ١ات مى١ٍ  اٌؼٍَٛ.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ عاِٟ ِضّذ إٌلٛٞ ػلذاٌض١ّذ ل مٛػ  3

 ععيعً أال    فٍ وظُفخ أعتبر ٍغبعذ تخصص خشاحخ اىنجذ ثقغٌ اىدشاحخ اإلميُُْنٍ ىينجذ واىقْىاد اىَشاسَخ ثَعهذ اىنجذ ثبىدبٍعخ ـع    

 َغتصذس اىقشاس اىتْفُزٌ إال ثعذ حضىس عُبدته ثشاٍح تَُْخ قذساد أعضبء هُئخ اىتذسَظ واىقُبداد ثبىدبٍعخ اىَتطيجخ ىيتعُُِ.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ ٠ض١ٟ ِضّذ ٔز١ب ػلذاٌغ َ  4

 فٟ ٚ ١ف  أعتار ِغاػذ ممغُ اٌفغ١ٌٛٛر١ا مى١ٍ  اٌ ب. 

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس / أِأٟ عؼ١ذ إعّاػ١ً ػّاس 5

 ساثعب: ٍىضىعبد االداسح اىعبٍخ ىشئىُ هُئخ اىتذسَظ
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 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ م١ ٛٞ ٠ٛع  ػلذٖ األػشد  1

 فٟ ٚ ١ف  ِذسط تخصئ   اٌى١ّ١ا  اٌض٠ٛ١    ممغُ اٌى١ّ١ا  مى١ٍ  اٌؼٍَٛ.

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس/ ٔاد٠ٗ ِض١ٟ اٌذ٠ٓ مٙزا ػلاط  2

 فٟ ٚ ١ف  ِذسط ممغُ اٌتخذ٠ش مى١ٍ  اٌ ب .                      

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس/ سشا وّاي ِضّذ ع٠ٍُٛ 3

 فٟ ٚ ١ف  ِذسط ممغُ تّش٠ط اٌصض  إٌفغ١  مى١ٍ  اٌتّش٠ط.          

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس/ فا ّ  ػلذ اٌضغ١ب أصّذ ػلذاٌشاصق   4

 فٟ ٚ ١ف  ِذسط ممغُ تّش٠ط األ فاي مى١ٍ  اٌتّش٠ط                   

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس/ ٕ٘ا  إمشا١ُ٘ ِضّذ اٌغ١ذ  5

 فٟ ٚ ١ف  ِذسط ممغُ تّش٠ط األ فاي مى١ٍ  اٌتّش٠ط.                   

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس/ صفا  ِٕصٛس إمشا١ُ٘ صغٓ   6

فٟ ٚ ١ف  ِذسط ممغُ تّش٠ط صض  األَ ٚصذ٠خٟ اٌٛالدة مى١ٍ  اٌتّش٠ط ـ ػٍٝ أال ٠غتصذس اٌمشاس اٌتٕف١زٞ إال   

 مؼذ صعٛس ع١ادتٙا مشاِذ ت١ّٕ  لذسات أػعا  ١٘   اٌتذس٠ظ اٌّت ٍل  ٌٍتؼ١١ٓ.

 ـ اٌغ١ذ اٌذوتٛس/ ٚائً ِضّذ وّاي ػلذ اٌض١ٍُ 7

 فٟ ٚ ١ف  ِذسط ممغُ اٌت خ١ئ اإلشؼاػٟ ٚاٌتص٠ٛش اٌ لٟ مّؼٙذ اٌىلذ.

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس/ ػ١ٍا  صلشٞ ػلذ اٌٛاصذ اٌ شم١ٕٟ  8

 فٟ ٚ ١ف  ِذسط ممغُ  ب اٌىلذ مّؼٙذ اٌىلذ.                    

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس/ ٚسدة ػخّاْ عؼذ ػف١فٟ  9

فٟ ٚ ١ف  ِذسط ممغُ  ب اٌىلذ مّؼٙذ اٌىلذ ـ ػٍٝ أال ٠غتصذس اٌمشاس اٌتٕف١زٞ إال مؼذ صعٛس ع١ادتاٙاا ماشاِاذ       

 ت١ّٕ  لذسات أػعا  ١٘   اٌتذس٠ظ ٚاٌم١ادات ماٌزاِؼ  اٌّت ٍل  ٌٍتؼ١١ٓ.

 ـ اٌغ١ذة اٌذوتٛس / د٠ٕا شؼلاْ ِلشٚن أصّذ ػ ١لٗ  10

 فٟ ٚ ١ف  ِذسط ممغُ إٌٙذع  اٌىٙشم١  مى١ٍ  إٌٙذع  م ل١ٓ اٌىَٛ.
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                          اٌّٛافم  ػٍٝ ِزوشة اٌغ١ذ األعتار اٌذوتٛس/ أصّذ فشد اٌماصذ ـ ٔاائاب سئا١اظ اٌازااِاؼا  ٌاٍاذساعاات اٌاؼاٍا١اا

م  ْ إصاتا١ااراات        2015/3/16ٚاٌلضٛث ـ م  ْ إٌظش فٟ اٌّٛافم  ػٍٝ ِضعش ٌزٕ  االصت١ارات متاس٠خ 

األلغاَ اٌؼ١ٍّ  مّؼٙذ اٌىلذ اٌمِٟٛ ِٓ اٌّؼ١ذ٠ٓ ماإلػ ْ ٚمؼط اإلٌتّاعات ِٓ أٚائاً ااش٠ازاٟ اٌاىاٍا١اات               

 . 2014ٚدفؼتٟ  2013دفؼتٟ 

 ( ِؼ١ذ ممغُ اٌزشاص  اإلو١ٕ١ٍىٟ ٌٍىلذ ٚ اٌمٕٛات اٌّشاس٠  .1ػذد ) 

 ( ِؼ١ذ ممغُ اٌتخذ٠ش ٚ اٌؼٕا٠  اٌشوضة1ػذد ) 

 ( ِؼ١ذ ممغُ اٌت خ١ئ اإلشؼاػٟ ٚ اٌتص٠ٛش اٌ ل2ٟػذد ) 

 ( ِؼ١ذ ممغُ اٌتضا١ًٌ اٌ ل١  ٚ اِشاض اٌذَ ٚ إٌّاػ 2ػذد )

 ( ِؼ١ذ ممغُ ػ د االٚساَ ٚ اٌ ب ا2ٌٕٞٚٛػذد )

 ( ِؼ١ذ ممغُ  ب اٌىلذ3ػذد )

 ( ِؼ١ذ ممغُ اِشاض اٌىلذ فٝ اال فاي2ػذد )

 شٙش مٛ ١ف   ل١ب ِم١ُ ماٌمغُ . 32ػٍٝ اْ ٠ىٛٔٛا لذ اِعٛا فتشة 

ٚ    2013( ِؼ١ذ ملؼط االلغاَ اٌؼ١ٍّ  مى١ٍات اٌزاِؼ  ِآ أٚائاً ااش٠ازاٟ دفاؼاتاٟ                  4اٌّٛافم  ػٍٟ تى١ٍ  ػذد) 

% ٚرٌاه ػاٍاٟ         0.2ِٚٓ ١ٍ٠ُٙ فٟ اٌتشت١ب مفاسق مغ١اط راذا        2014ٚ 2013ِٓ أٚائً اش٠زٟ دفؼتٟ  2014

 ِغتٛٞ االلغاَ ٚاٌى١ٍات اٌتٟ تُ اٌتى١ٍ  مٙا.

                      اٌّٛافم  ػٍٝ ِزوشة اٌغ١ذ األعتار اٌذوتٛس/ أصّذ فشد اٌماصذ ـ ٔائب سئا١اظ اٌازااِاؼا  ٌاٍاذساعاات اٌاؼاٍا١اا

ػاٍاٝ  اٍاب اإلػا ْ ػآ                2015/3/15ٚاٌلضٛث ـ م  ْ إٌظش فٟ ِٛافم  ِزٍظ و١ٍ  اٌا اب ماتااس٠اخ          

 ٚ ائ  ِؼ١ذ٠ٓ ماأللغاَ األواد١ّ٠  ػٍٝ أْ ٠ىٛٔٛا ِٓ اش٠زٟ و١ٍ  اٌ ب راِؼ  إٌّٛف١ .

 ( ِؼ١ذ ممغُ اٌلاحٌٛٛر١ا1( ِؼ١ذ ممغُ اٌ ف١ٍ١ات               ػذد )1ػذد )

 ( ِؼ١ذ ممغُ اٌفاسِاوٌٛٛر١ا االو١ٕ١ٍى١ 2ػذد )

 ( ِؼ١ذ ممغُ اٌفغ١ٌٛٛر١ا2( ِؼ١ذ ممغُ اٌٙغتٌٛٛر١ا            ػذد )2ػذد )

 ( ِؼ١ذ ممغُ  ب اٌّزتّغ ٚ صض  اٌل١  1ػذد )

 ( ِؼ١ذ ممغُ اٌت ش٠ش4( ِؼ١ذ ممغُ اٌى١ّ١ا  اٌض٠ٛ١         ػذد )2ػذد )

 ( ِؼ١ذ ممغُ ا١ٌّىشٚم١ٌٛٛر١ا3ػذد )

             ُاٌّٛافم  ػٍٝ وتاع اٌغ١ذ األعتار اٌذوتٛس/ ٚو١ً و١ٍ  اٌتشم١  إٌٛػ١  ٌٍذساعات اٌؼ١ٍا ٚاٌالاضاٛث ٚاٌاماائا

ماٌّٛافما    2015/3/21مؼًّ ػ١ّذ اٌى١ٍ  ـ م  ْ إٌظش فٟ تٛص١  ِزٍظ اٌى١ٍ  مزٍغتٗ إٌّؼمذة متاس٠خ 

ػٍٝ تؼ١١ٓ اٌغ١ذ اٌٍٛا / ػلذ اٌغ َ ػلذ اٌلاسٞ ـ سئ١ظ ِشوض ِٚذ٠ٕ  أشّْٛ ػعًٛا مّزٍظ اٌىٍا١ا  ِآ       

 اٌخاسد ٌّذة ػا١ِٓ.

 اٌمشاس : اٌّٛافم  ػٍٝ تؼ١١ٓ ػعٛا مّزٍظ اٌى١ٍ  ِٓ اٌخاسد ٌّذة ػا١١ِٓ.
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يزكشح اإلداسح انؼبيخ نهذساسبد انؼهٍب ٔانجحٕث ة إداسح انذساسبد انؼهٍضب ة ض 
ثشأٌ انُظش يف املٕافقخ ػهى يُح دسجتً تانذكتٕساِ ض املبجسضتضري ( يف ثضؼض  

 ـانتخصصبد املخته خ كًب ٌهى:

 { درجة الدكتوراه يف اجملاالت اآلتية : 62أوالً : منح عدد }
) اٌّ مظ ٚ إٌغ١ذ ، اٌتغز٠  ٚ ػٍَٛ اال ؼّ  ، رشاص  اٌىلذ ٚ اٌمٕٛات اٌّشاس٠  ، اٌذساعات األدم١  لغاُ اٌاٍاغا            

اٌؼشم١  ، اٌّىتلات ، اٌفٍغف  اإلع ١ِ  ٚا١ٌٛٔا١ٔ  ، اٌزغشاف١ا ، اٌخعش ، تشم١  اٌ فً ، ماحٌٛٛر١ا إو١ٕ١ٍى١  ، اٌؼٍَٛ 

اٌ ل١  األعاع١  ) اٌلاحٌٛٛر١ا ( ، اٌؼٍَٛ اٌا الا١ا  األعااعا١ا  ) اٌاتا اش٠اش ٚاألرإا ( ، اٌاؼاٍاَٛ اٌا الا١ا  األعااعا١ا                                             

) ا١ٌّىشٚم١ٌٛٛر١ا اٌ ل١  ٚإٌّاػ  ( ، األِشاض اٌصذس٠  ٚاٌتذسْ ، ػا د األٚساَ ٚاٌا اب اٌإاٛٚٞ ، راشاصا                       

اٌّغاٌه اٌل١ٌٛ  ، االلتصاد إٌّضٌٟ فٝ ِزاي   إداسة إٌّضي   ، تىإاٌٛاٛرا١اا اٌاّاؼاٍاِٛاات ، ٔاظاُ اٌاّاؼاٍاِٛاات ،                            

 االلتصاد (.

 { درجة املاجستري يف اجملاالت اآلتية :26ثانيًا : منح عدد }
)ا١ٌّىشٚم١ٌٛٛر١ا ، اٌى١ّ١ا  ي١ش اٌؼع٠ٛ  ، اٌى١ّ١ا  اٌؼع٠ٛ  ، اٌش٠اظ١ات اٌت ل١م١  ، اٌتغز٠  ٚػٍَٛ األ اؼاّا  ،       

 ب اٌىلذ فٝ األ فاي ،  ب اٌىلذ ، ٕ٘ذع  اإلٌىتش١ٔٚات ٚاالتصاالت اٌىٙشما١ا  ، ٘إاذعا  ٚػاٍاَٛ اٌاضااعالاات ،                      

اٌذساعات األدم١  لغُ اٌٍغ  اٌؼشم١  ، اٌّىتلات ، اٌٛساح  ،ػٍُ إٌفظ اٌتؼ١ٍّاٟ ، اٌصاضا  اٌإافاغا١ا  ، تاىإاٌٛاٛرا١اا                         

اٌّؼٍِٛات ، اٌؼٍَٛ اٌ ل١  األعاع١  )ا١ٌّىشٚم١ٌٛٛر١ا اٌ ل١  ٚإٌّاػ  ( ، راشاصا  اٌاؼاظااَ ، األِاشاض اٌالاا إا                      

اٌؼاِ  ، األشؼ  اٌت خ١ص١  ، اٌزشاص  اٌؼاِ  ،  ب ٚرشاص  اٌؼا١آ ، األِاشاض اٌاؼاصالا١ا  ٚاٌا اب اٌإافاغاٟ ،                           

األِشاض اٌزٍذ٠  ٚاٌتٕاع١ٍ  ،األِشاض اٌزٍذ٠  ٚاٌتٕاع١ٍ  ٚاٌزوٛسة ،  اٌتخذ٠ش ٚاٌؼٕا٠ا  اٌاّاشواضة ٚػا د األٌاُ ،               

 ب األ فاي ،  ب األعشة ، أِشاض اٌمٍب ٚاألٚػ١  اٌذ٠ِٛ  ، إٌٙذع  اإلٔ ائ١  ، تّش٠ط صضا  األَ ٚصاذ٠اخاٟ         

 اٌٛالدة ، تىٌٕٛٛر١ا اٌتؼ١ٍُ ( .

 
 

 

 

 خبٍغب: ٍىضىعبد االداسح اىعبٍخ ىيذساعبد اىعيُب و اىجحىث
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 اداسح اىْشش                                 ٍشمض اىَعيىٍبد                                                    اعذاد / عبسح اىحيىاٍّ 

 

 
اٌّٛافم  ػٍٝ ِزوشة اإلداسة اٌؼاِ  ٌ  ْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌ  ع   إداسة ش اْٛ اٌاذساعا    ـا م ا ْ                 - 

ماٌاّاٛافاما       2015/3/10إٌظش فٟ تٛص١  ِزٍظ ش ْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌ  ع مزٍغتٗ إٌّؼمذة متاس٠خ 

ػٍٝ اٌمائ١ّٓ متذس٠ظ اٌّٛاد اٌّتخصص  ماٌخ   اٌذساع١  ٌٍّذسع  اٌاخاأا٠ٛا  اٌافإا١ا  ٌاٍاتاّاش٠اط                  

 .2015/2014اٌتامؼ  ٌّؼٙذ اٌىلذ اٌمِٟٛ ٌٍؼاَ 

إٌظش فٟ اٌّٛافم  ػٍٝ أْ ٠تُ تذس٠ظ اٌّٛاد اٌّتاخاصاصا  ماٛاعا ا  أ الاا  ِآ واٍا١ا  اٌا اب                           -

ٚص١ذال١ٔ  ِٚ شف اٌتغز٠  ِٓ ِؼٙذ اٌىلذ اٌمِٟٛ  لمًا ٌٍخ   اٌذساع١  ٌٍّذسع  اٌخأا٠ٛا  اٌافإا١ا          

 ٌٍتّش٠ط.

اٌّٛافم  ػٍٝ ِزوشة اإلداسة اٌؼاِ  ٌ  ْٛ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌ  ع   ِشوض اٌتؼ١ٍُ اٌّافاتاٛس   ـا م ا ْ                -

. ماٌّٛافم  ػٍاٝ تاخافا١اط         2015/3/22إٌظش فٟ تٛص١  ِزٍظ اإلداسة مزٍغتٗ إٌّؼمذة متاس٠خ 

% ٚفمًا ٌمشاس اٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ اٌزاِؼ  اٌخا  ماٌ ٍلا      50اٌشعَٛ اٌّمشسة ٌٍم١ذ ٚاٌتغز١ً مٕغل  

 رٚٞ اإلػال  مى١ٍات اٌتؼ١ٍُ اٌّفتٛس ماٌزاِؼ .

 عبدعب ـ  ٍىضىعبد اإلداسح اىعبٍخ ىشئىُ اىتعيٌُ و اىطالة  

 عبثعًب:ـ  ٍىضىعبد اإلداسح اىعبٍخ ىشئىُ خذٍخ اىَدتَع وتَُْخ اىجُئخ

املٕافقخ ػهى يزكشح اإلداسح انؼبيخ نهًششٔػبد انجٍئضٍضخ ضض ثشضأٌ 
انُظش يف تٕصٍخ جمهس شئٌٕ خذيخ اجملتًغ ٔتًٍُخ انجٍئخ جبهستّ 

ثبملٕافقخ ػهى تشضكضٍضم  ضُضخ جضذٌضذح  4/51/2/44املُؼقذح ثتبسٌ  
 4/51ملتبثؼخ فؼبنٍبد يٓشجبٌ ة األسجٕع انجٍئً انثضبنضج ة نضؼضبو 

 كبنتبيل:ض 
 ـ  أ.د/ وكيل كلية العلوم لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.1

 ـ  أ.د/ وكيل كلية االقتصبد املنزيل لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.2

 ـ  أ.د/ وكيل كلية اهلندسة بشبني الكوم لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.3


