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 :أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ثبٌمغُ

 ألغبَ اٌطالة:  أٚال 

 اٌتخظض اٌذل١ك اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اٌّؤً٘ اٌزٕغ١خ االعُ َ

 األدة ٚإٌمذ أعتبر ِشبسن دوتٛسٖ ِظشٞ إثشا١ُ٘ صغٓ إثشا١ُ٘ شضّخ/د 1

 اٌجالغخ ٚإٌمذ أعتبر ِشبسن دوتٛساٖ أسدٟٔ غظبة ٔٙبس ِطش اٌضٛسٞ/ د 2

 إٌضٛ ٚاٌظشف أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظشٞ اٌغؼ١ذ ع١ٍّبْ اٌغؼ١ذ/ د 3

 إٌضٛ ٚاٌظشف أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظشٞ فشغً ِىشَ تٟٛٔ/ د 4

 ػٍُ اٌٍغخ أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظشٞ ِضّٛد ػٍٟ ٠ٛعف/ د 5

 إٌضٛ ٚاٌظشف أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظشٞ ِضّذ ػ١ٍٛح ػٍٟ اعّبػ١ً/ د 6

 األدة ٚإٌمذ أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظشٞ سِضٞ اٌغ١ذ صزبصٞ/ د 7

 إٌضٛ ٚاٌظشف أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظشٞ ِضّذ اٌطب٘ش أصّذ/ د 8

 إٌضٛ ٚاٌظشف أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظشٞ ِضّذ ِضّذ ػجذ اٌض١ٍُ/ د 9

 األدة ٚإٌمذ أعتبر ِشبسن دوتٛساٖ ِظشٞ أصّذ ػجذ اٌؼظ١ُ ِضّذ/ د 10

 األدة ٚإٌمذ أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظشٞ ِضّٛد طجضٟ شب١٘ٓ/ د 11

 األدة ٚإٌمذ ِؼ١ذ ثىبٌٛس٠ٛط عؼٛدٞ ػ٠ٛذ ِتشٚن اٌش٠ٍٟٚ/ أ 12

 

 ألغبَ اٌطبٌجبد:  حب١ٔب 

 اٌتخظض اٌذل١ك اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اٌّؤً٘ اٌزٕغ١خ االعُ َ

 ػٍُ اٌٍغخ أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظش٠خ ع١ٙش اثشا١ُ٘ ِضّذ/  د 1

 ػٍُ اٌٍغخ أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظش٠خ فبطّخ ِضّذ ػجذ اٌفتبس/ د 2

 األدة ٚإٌمذ أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظش٠خ ِشٚح فش٠ذ ػجذ اٌؼض٠ض/ د 3

 األدة ٚإٌمذ أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظش٠خ اثتغبَ سرت طجً/ د 4

 اٌجالغخ ٚإٌمذ أعتبر ِغبػذ دوتٛساٖ ِظش٠خ ٔشٜٛ طجشٞ اٌّتٌٟٛ / د 5

 اٌجالغخ ٚإٌمذ ِؼ١ذح ثىبٌٛس٠ٛط عؼٛد٠خ عذ٠ُ ِضغٓ اٌفبٌش/ أ 6

 

 

 :ػذد أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ، ٚاٌّضبضش٠ٓ ٚاٌّؼ١ذ٠ٓ ثبٌمغُ: حبٌخب 

 اٌّزّٛع ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ ػذد اٌّضبضش٠ٓ ػذد أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ 

 غ١ش عؼٛدٞ عؼٛدٞ غ١ش عؼٛدٞ عؼٛدٞ غ١ش عؼٛدٞ عؼٛدٞ

 أٔخٝ روش  أٔخٝ روش أٔخٝ روش  أٔخٝ روش  أٔخٝ روش  أٔخٝ روش 

 18 - - 1 1 - - - - 5 11 - - اٌّزّٛع

 

 



 

  



 

 

 :اٌتؼ١١ٕبد ثبٌمغُ ٌٍؼبَ اٌضبٌٟ 

 تؼ١١ٕبد روٛس:  أٚال 

 اٌذسرخ اٌؼ١ٍّخ اٌمغُ االعُ َ

 أعتبر ِشبسن اٌٍغخ اٌؼشث١خ أصّذ ػجذ اٌؼظ١ُ ِضّذ/ د 1

 أعتبر ِغبػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِضّذ ِضّذ ػجذ اٌض١ٍُ/ د 2

 أعتبر ِغبػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِضّٛد طجضٟ شب١٘ٓ/ د 3

 

 تؼ١١ٕبد إٔبث: حب١ٔب

 اٌذسرخ اٌؼ١ٍّخ اٌمغُ االعُ َ

 أعتبر ِغبػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اثتغبَ سرت طجً/ د 1

 أعتبر ِغبػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٔشٜٛ طجشٞ اٌّتٌٟٛ / د 2

 

 :اٌّجتؼخْٛ ثبٌمغُ: حبٌخب 

 رٙخ االثتؼبث اٌمغُ اٌشتجخ األوبد١ّ٠خ اعُ اٌّجتؼج َ

 ربِؼخ اٌمظ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِؼ١ذ ػ٠ٛذ ِتشٚن اٌش٠ٍٟٚ. أ 1

 

 :أٔشطخ اٌمغُ

 ِشبسوخ اٌمغُ ثٍزبْ اٌى١ٍخ  ( 1

 اٌّٙبَ اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌتذس٠ظ اعُ اٌٍزٕخ

 ٚصذح اٌزٛدح

 ِضّٛد ػٍٟ ٠ٛعف/ د

 إثشا١ُ٘ صغٓ شضّخ/ د

 اٌغؼ١ذ ع١ٍّبْ اٌغؼ١ذ/ د

 ع١ٙش ِضّذ إثشا١ُ٘/ د

ِٛاءِخ ِمشساد اٌمغُ ٌّتطٍجبد اٌزٛدح فٟ اٌى١ٍخ 

ٚاٌزبِؼخ ٚ صفع ر١ّغ ٍِفبد تٛط١ف اٌّمشساد 

 ٚتمبس٠ش٘ب ٚتٛط١ف اٌجشٔبِذ ٚتمش٠شٖ

 ٌزٕخ اٌزذاٚي ٚ االختجبساد

 إثشا١ُ٘ صغٓ إثشا١ُ٘ شضّخ/ د

 فشغً ِىشَ تٟٛٔ/ د

 

ٚضغ اٌزذاٚي اٌذساع١خ ثبٌمغُ ٚاٌّشبسوخ فٟ إػذاد 

اٌزذاٚي اٌذساع١خ ثبٌى١ٍخ ٚرذاٚي االختجبساد إٌٙبئ١خ، 

ٚاٌّشبسوخ فٟ اإلششاف ػٍٝ ع١ش االختجبساد إٌٙبئ١خ 

ثبٌى١ٍخ، ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ االختجبساد ثبٌى١ٍخ ، 

ثبإلضبفخ إٌٝ أ٠خ أػّبي أخشٜ ِتؼٍمخ ثبٌزذاٚي 

 ٚاالِتضبٔبد

 ٚصذح اٌخش٠ز١ٓ
 غظبة ٔٙبس اٌضٛسٞ/ د

 فبطّخ ِضّذ ػجذ اٌفتبس/ د

اٌتٛاطً ِغ ٚصذح اٌخش٠ز١ٓ ثبٌى١ٍخ ، ٚإٌظش فٟ ر١ّغ 

اٌّشىالد اٌّتؼٍمخ ثبٌخش٠ز١ٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ صٍٙب،، 

 . ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ اٌخش٠ز١ٓ  ثبٌى١ٍخ 

 ِضّٛد طجضٟ شب١٘ٓ/ د ٌزٕخ شئْٛ أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ
ِتبثؼخ شئْٛ أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ِٚٓ فٟ صىُّٙ ِٓ 

 خالي ِتبثؼخ اٌتؼب١ُِ ٚاٌتٛر١ٙبد اٌخبطخ ثزٌه

  اٌغؼ١ذ ع١ٍّبْ اٌغؼ١ذ/ د ٌزٕخ خذِخ اٌّزتّغ

 اٌغؼ١ذ ع١ٍّبْ اٌغؼ١ذ/ د ٌزٕخ اٌتمبس٠ش

تختض ثتز١ّغ تمبس٠ش شٙش٠خ ِٓ ر١ّغ ٌزبْ اٌمغُ ٚرٌه 

ثغشع إػذاد تمش٠ش لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚسفؼٗ إٌٝ ِزٍظ 

اٌمغُ ، تُ تز١ّغ اٌتمبس٠ش اٌشٙش٠خ إلػذاد اٌتمش٠ش 

اٌغٕٛٞ  ٚسفؼٗ إلداسح اٌى١ٍخ ، ثبإلضبفخ إٌٝ تمبس٠ش 

 . االِتضبٔبد

 ٚصذح اٌتؼ١ٍُ اإلٌىتشٟٚٔ

 سِضٞ اٌغ١ذ صزبصٞ/ د

 ِضّذ ِضّذ ػجذ اٌض١ٍُ/ د

 ع١ٙش ِضّذ إثشا١ُ٘/  د

تفؼ١ً اٌّمشساد اإلٌىتش١ٔٚخ ٚتشز١غ اٌؼًّ ثبٌٕظُ 

 اإلٌىتش١ٔٚخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌزبِؼخ

  ِضّذ اٌطب٘ش أصّذ/ د ٌزٕخ األٔشطخ اٌخمبف١خ ٚاٌطالث١خ

 ِضّذ ػ١ٍٛح ػٍٟ إعّبػ١ً/ د ٌزٕخ اإلسشبد األوبد٠ّٟ
تٕغ١ك اإلسشبد األوبد٠ّٟ ث١ٓ ٚصذح اإلسشبد ٚاٌمغُ 

 ِٚتبثؼخ تفؼ١ً إٌظُ اإلٌىتش١ٔٚخ

 ثج فؼب١ٌبد ٚأخجبس اٌى١ٍخ ػٍٝ ِٛلغ اٌزبِؼخ ِضّذ ػ١ٍٛح ػٍٟ إعّبػ١ً/ د ِٕغك اإلػالَ ثبٌى١ٍخ

تٛص١ذ اٌجشاِذ ٚاٌّمشساد ٚاٌتٛط١فبد ٚاٌتمبس٠ش  ِشٚح فش٠ذ ػجذ اٌؼض٠ض/ د ٌزٕخ اٌذساعخ اٌزات١خ



 

اٌخبطخ ثبٌجشاِذ ٚتٛف١ش اٌج١بٔبد اٌالصِخ ٚتمذ٠ُ 

 اٌّؤششاد ٌؼًّ اٌٍزبْ اٌّختظخ

 ِشبسوخ أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ثٍزبْ اٌمغُ  ( 2

 اٌّٙبَ اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌتذس٠ظ اعُ اٌٍزٕخ

 اٌمغُ

 إثشا١ُ٘ صغٓ شضّخ/ د

 ِضّٛد طجضٟ شب١٘ٓ/ د

 ع١ٙش ِضّذ إثشا١ُ٘/ د

 ِششف اٌمغُ ٚػضٛ ِزٍظ اٌى١ٍخ
 أ١ِٓ عش ِزٍظ اٌمغُ

 ِٕغمخ اٌمغُ ثفشع اٌجٕبد

 ٚصذح اٌزٛدح

 ِضّذ ِضّذ ػجذ اٌض١ٍُ/ د

 ِضّٛد طجضٟ شب١٘ٓ/ د

 عذ٠ُ ِضغٓ اٌفبٌش/ أ

ِٛاءِخ ِمشساد اٌمغُ ٌّتطٍجبد اٌزٛدح فٟ اٌى١ٍخ 

ٚاٌزبِؼخ ٚ صفع ر١ّغ ٍِفبد تٛط١ف اٌّمشساد 

 ٚتمبس٠ش٘ب ٚتٛط١ف اٌجشٔبِذ ٚتمش٠شٖ

 ٌزٕخ  اٌزذاٚي ٚاالختجبساد

 ِضّذ اٌطب٘ش أصّذ/ د

 أصّذ ػجذ اٌؼظ١ُ ِضّذ/ د

 فبطّخ ِضّذ ػجذ اٌفتبس/ د

 ِشٚح فش٠ذ ػجذ اٌؼض٠ض/ د

 اثتغبَ سرت طجً/ د

ٚضغ اٌزذاٚي اٌذساع١خ ثبٌمغُ ٚاٌّشبسوخ فٟ إػذاد 

اٌزذاٚي اٌذساع١خ ثبٌى١ٍخ ٚرذاٚي االختجبساد إٌٙبئ١خ، 

ٚاٌّشبسوخ فٟ اإلششاف ػٍٝ ع١ش االختجبساد إٌٙبئ١خ 

ثبٌى١ٍخ، ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ االختجبساد ثبٌى١ٍخ ، 

ثبإلضبفخ إٌٝ أ٠خ أػّبي أخشٜ ِتؼٍمخ ثبٌزذاٚي 

 ٚاالِتضبٔبد

 ٚصذح اٌخش٠ز١ٓ

 غظبة ٔٙبس اٌضٛسٞ/ د

 اٌغؼ١ذ ع١ٍّبْ اٌغؼ١ذ/ د

 فبطّخ ِضّذ ػجذ اٌفتبس/ د

اٌتٛاطً ِغ ٚصذح اٌخش٠ز١ٓ ثبٌى١ٍخ ، ٚإٌظش فٟ ر١ّغ 

اٌّشىالد اٌّتؼٍمخ ثبٌخش٠ز١ٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ صٍٙب،، 

 .ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ اٌخش٠ز١ٓ  ثبٌى١ٍخ 

 ٌزٕخ اٌتمبس٠ش

 غظبة ٔٙبس اٌضٛسٞ/ د

 اٌغؼ١ذ ع١ٍّبْ اٌغؼ١ذ/ د

 ِضّٛد طجضٟ شب١٘ٓ/ د

 فبطّخ ِضّذ ػجذ اٌفتبس/ د

تختض ثتز١ّغ تمبس٠ش شٙش٠خ ِٓ ر١ّغ ٌزبْ اٌمغُ ٚرٌه 

ثغشع إػذاد تمش٠ش لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚسفؼٗ إٌٝ ِزٍظ 

اٌمغُ ، تُ تز١ّغ اٌتمبس٠ش اٌشٙش٠خ إلػذاد اٌتمش٠ش 

اٌغٕٛٞ  ٚسفؼٗ إلداسح اٌى١ٍخ ، ثبإلضبفخ إٌٝ تمبس٠ش 

 . االِتضبٔبد

 ٌزٕخ اإلسشبد األوبد٠ّٟ
 ِضّذ ِضّذ ػجذ اٌض١ٍُ/ د

 ِشٚح فش٠ذ ػجذ اٌؼض٠ض/ د
تٕغ١ك اإلسشبد األوبد٠ّٟ ث١ٓ ٚصذح اإلسشبد ٚاٌمغُ 

 ِٚتبثؼخ تفؼ١ً إٌظُ اإلٌىتش١ٔٚخ

 اٌغؼ١ذ ع١ٍّبْ اٌغؼ١ذ/ د ٌزٕخ إػبدح اٌم١ذ

إٌظش فٟ إػبدح اٌم١ذ ٌٍطالة اٌّتؼخش٠ٓ ثبٌمغُ ٚ دساعخ 

ٍِفبد اٌطالة اٌّتمذ١ِٓ ثطٍجبد اٌتض٠ًٛ إٌٝ ألغبَ 

اٌى١ٍخ اٌّختٍفخ ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ صً ر١ّغ اٌّشىالد 

 . األخشٜ اٌتٟ تؼتشع اٌطالة 

 

 :ٚإٌذٚاد ٚاٌّؤتّشاد ثبٌى١ٍخ ٚاٌزبِؼخ ِشبسوخ أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ فٟ ٚسػ اٌؼًّ ٚاالصتفبالد( 3

ػذد  ػٕٛاْ اٌّشبسوخ ٔٛع اٌّشبسوخ  َ

 اٌّشبسو١ٓ 
    اعُ اٌّضبضش اٌضِبْ اٌّىبْ 

إصتفبي إعتمجبي  صفً إعتمجبي -1

 اٌطالة اٌّغتزذ٠ٓ
وً 

أػضبء 

 اٌمغُ

اٌمبػخ 

 اٌىجشٜ
 وً أػضبء اٌمغُ 

ٚسشخ ػًّ ػٓ    ٚسشخ ػًّ  -2

 اإلسشبد األوبد٠ّٟ
  ػٍٝ ٔظبَ اٌجالن

لبػخ  11

 االرتّبػبد
٠َٛ اٌخ١ّظ 

 ٘ـ9/3/1438
 ِضّذ اٌشٛثشٞ/ د

اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌٛالغ  ٔذٚح -3

 : ٚاٌّأِٛي
اٌمبػخ  4

اٌىجشٜ 

 ثبٌى١ٍخ

٘ـ ٠1438َٛ األصذ 

19/3/ 

تمذ٠ُ عؼبدح اٌذوتٛس فشغً ِىشَ تٟٛٔ ٚأٚساق 

ثضخ١خ ِٓ عؼبدح اٌذوتٛس غظبة ٔٙبس ِطش 

ِضّٛد ػٍٟ / اٌضٛسٞ، ٚعؼبدح اٌذوتٛس

 ِضّذ اٌطب٘ش أصّذ/ ٠ٛعف، ٚعؼبدح اٌذوتٛس

 

اٌمبػخ  4 أطجٛصخ شؼش٠خ  ِٕتذٜ شؼشٞ -4

اٌىجشٜ 

 ثبٌى١ٍخ

٠َٛ االح١ٕٓ 

20/3/1438 
أصّذ ػجذ اٌؼظ١ُ / لذَ ٌٙب عؼبدح اٌذوتٛس 

ِضّذ، ٚشبسن ف١ٙب ثمظبئذ شؼش٠خ عؼبدح 

إثشا١ُ٘ صغٓ شضّخ، ٚعؼبدح / اٌذوتٛس

/ سِضٞ صزبصٞ، ٚعؼبدح اٌذوتٛس/ اٌذوتٛس

 .ِضّٛد طجضٟ شب١٘ٓ

ِغبثمخ حمبف١خ فٟ  تفبػً طالثٟ -5

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ
اٌمبػخ  4

اٌىجشٜ 

 ثبٌى١ٍخ

٠َٛ اٌخالحبء 

21/3/1438 
ِضّٛد طجضٟ / أػذ٘ب ٚلذَ ٌٙب عؼبدح اٌذوتٛس

اٌغؼ١ذ ِطش / شب١٘ٓ، ٚصىّٙب عؼبدح اٌذوتٛس

ٚعؼبدح اٌذوتٛس ِضّذ ػ١ٍٛح ٚعؼبدح اٌذوتٛس 

 ِضّذ اٌشٛثشٞ 



 

اٌمبػخ  3 فضبءاد ػشث١خ ٔذٚح 4

اٌىجشٜ 

 ثبٌى١ٍخ

٠َٛ اٌخ١ّظ 

23/3/1438 
إثشا١ُ٘ شضّخ ٚصبضش / لذِٙب عؼبدح اٌذوتٛس

 ساضٟ ثٓ ٔبطش اٌش٠ٍٚٝ / ف١ٙب عؼبدح اٌذوتٛس

ِضّذ / ٚتٌٛٝ ربٔت اٌّشبسوبد عؼبدح اٌذوتٛس

 اٌطب٘ش أصّذ

 .٠شرٝ تٛح١ك وً ِشبسوخ ثظٛسح ِؼجشح ػٓ اٌمغُ ِغ وتبثخ تمش٠ش ِزًّ ػٕٙب

 

 :األٔشطخ اٌجضخ١خ ألػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ( 4

 أثضبث ِذػِٛخ ِٓ اٌزبِؼخ: أٚال 

 اٌمشاس إٌٙبئٟ ا١ٌّضا١ٔخ اٌّمتشصخ ػٕٛاْ اٌجضج اٌمغُ اعُ اٌجبصج اٌشئ١غٟ سلُ اٌّششٚع

غظبة ٔٙبس ِطش . د 37/402

 اٌضٛسٞ 

 لاير 14400  أٌفبظ اٌغّغ ٚدالٌتٙب فٟ اٌغ١بق اٌمشآٟٔ اٌٍغخ اٌؼشث١خ

ِضّٛد ػٍٟ ٠ٛعف . د 37/381

 ٠ٛعف

اٌتذاخً اٌٍغٛٞ ث١ٓ اٌؼشث١خ ٚاألسد٠خ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ

ٚآحبسٖ ػٍٝ ٌٙزخ ِٕطمخ اٌزٛف ثبٌٍّّىخ 

 .دساعخ تمبث١ٍخ– اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ 

 لاير 20400 61100

آ١ٌبد اٌِضزبد ٚتم١ٕبتٗ فٟ خطت أئّخ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ فشغً ِىشَ تٟٛٔ.د 37/383

 اٌّغزذ اٌضشاَ دساعخ تذا١ٌٚخ
 20400 

ِضّذ ػ١ٍٛح ػٍٟ . د 37/373

 إعّبػ١ً

اإلصبٌخ ٚدٚس٘ب فٟ تّبعه إٌض  اٌٍغخ اٌؼشث١خ

ٔض٠ٛخ ٔظ١خ فٟ شؼش : دساعخ- اٌشؼشٞ

 ِضّذ صغٓ فمٟ

 لاير 14400 

لٛاػذ االتغبع إٌضٛٞ فٟ تٛر١ٗ اٌمشاءاد  اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِضّذ اٌطب٘ش أصّذ . د 37/374

 اٌمشآ١ٔخ
 لاير 14400 

 

 :األثضبث غ١ش اٌّذػِٛخ: حب١ٔب

 اٌتبس٠خ اعُ اٌّزٍخ ػٕٛاْ اٌجضج اٌمغُ اعُ اٌجبصج َ

غظبة ٔٙبس ِطش . د 1

 اٌضٛسٞ

ِزٍخ و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  األعٍٛة فٟ اٌتشاث اٌجالغٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 ثئ٠تبٞ اٌجبسٚد
 29اٌؼذد 

2016 

ث١ٓ اٌفىش .... طٛق اٌضّبِخ الثٓ صضَ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ إثشا١ُ٘ صغٓ شضّخ. د 2

 ٚاٌفٓ

 2016/2017َ تُ اٌطجغ ٚربسٞ إٌشش

ِضّٛد طجضٟ ع١ذ . د 3

 أصّذ شب١٘ٓ

 2016/2017َ تُ اٌطجغ ٚربسٞ إٌشش "اٌشصّٓ"اإلػزبص اإل٠مبػٟ فٟ عٛسح  اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 

  



 

 

 :تشاث اٌمغُ اٌجضخٟ ٌٍغٕٛاد اٌغبثمخ: حبٌخب 

 

 :قام  القسم بتأليف األبحاث العممية اآلتية

 :عمم المغة والنحو والصرف : أوال 

 محمود عبد العظيم/ د 

التأثير الداللي لألصوات في المغة العربية، تم تحكيمو ونشره في مجمة كمية المغة العربية جامعة األزىر بالقاىرة في العدد الواحد - 
 .م بدعم من جامعة الجوف2013-2012والثالثين 

إشكالية اليمز ودواعي الفرار منو في ليجة منطقة الجوف بالمممكة العربية السعودية  تم تحكيمو ونشره في مجمة كمية المغة - 
 .م، بدعم من جامعة الجوف2014-2013العربية جامعة األزىر بالقاىرة في العدد الثاني والثالثين 

 .دور النحو العربي في البرمجة اآللية لمغة العربية ، تم قبولو في مؤتمر المغة العربية األول بسكاكا- 

 .تخريجات النحويين لما خالف ظاىره القواعد النحوية بحث مدعوم من جامعة الجوف- 

د محمد –  م 2013– مجمة كمية التربية بجامعة عين شمس – دراسة صوتية – أصالة اليمزة بين أبي العباس المبرد والمغويين - 
 .الطاىر أحمد 

 م 2014– مؤتمر كمية اآلداب بجامعة القاىرة – دراسة نحوية أسموبية – عوارض بنية الكممة في الموشحات األيوبية والممموكية - 
 .د محمد عميوة عمي – 

د –  م 2015 – 86ع – مجمة كمية دار العموم بجامعة القاىرة – التعريف بالمعنى المعجمي في ضوء الدرس المغوي المقارن - 
 .فرغل مكرم توني 

 .د فرغل مكرم توني –  م 2016يناير  – 56ع – مجمة الدراسات الشرقية – المقاصد التداولية لالستفيام في العربية والعبرية - 

 :البالغة واألدب والنقد األدبي: ثانيا 

محمد . 2011الصورة الفنية البالغية بين التراث والحداثة، تم تحكيمو ونشره بمجمة كمية اآلداب جامعة عين شمس، عدد ديسمبر- 
 عرفة حامد

محمد / د.- 2012لعبد القاىر الجرجاني، مجمة كمية اآلداب جامعة عين شمس، عدد يونيو " دالئل اإلعجاز"دالئل اإلعجاز في - 
 .عرفو حامد

محمد عرفو / د. 2013 يناير 31تأصيل وتجديد، حكم ونشر بمجمة المغة العربية ، جامعة األزىر بالقاىرة، عدد- المجاز والكناية- 
 .حامد

 33العدد- ألبي فراس الحمداني، دراسة بالغية، حكم ونشر بمجمة كمية اآلداب جامعة حموان بالقاىرة" قصيدة أراك عصي الدمع- 
 .محمد عرفو حامد/ د. 2013، يناير

 .د رمزي السيد حجازي –  م 2014مظاىر الحضارة في شعر عمي بن الجيم ، المؤتمر الدولي بكمية المغة العربية - 

 .د غصاب الحوري –  م 2014– مجمة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية – من مالمح اإلعجاز في القصص القرآني - 

 .د غصاب الحوري –  م 2015– كمية التربية بجامعة األزىر – بالغة الموقع المكاني في السياق القرآني - 

د غصاب –  م 2015– األردن – مجمة كمية اآلداب بجامعة اليرموك – البالغة العربية بين التأثر والتأثير في األدب الغربي - 
 .الحوري 

  

 :أٔشطخ اٌمغُ األوبد١ّ٠خ ٚ اإلداس٠خ( 5



 

 :لبَ اٌمغُ ثؼذح أٔشطخ ِٓ ث١ٕٙب

 .إػذاد اٌخطخ اٌتشغ١ٍ١خ ٌٍمغُ- 1 -

 إػذاد اٌخطظ اٌتٕف١ز٠خ ٌز١ّغ األػضبء- 2 -

 إػذاد اٌزذاٚي اٌذساع١خ ٚتٛص٠غ اٌّمشساد ػٍٝ اٌغبدح أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ صغت األعظ اٌؼ١ٍّخ- 3 -

 .ػمذ ارتّبػبد اٌمغُ ثشىً دٚسٞ صغت ِب تمتض١ٗ اٌّظٍضخ- 4 -

 .تغط١خ ِفشداد وً ِمشس دساعٟ- 5 -

 .إػذاد تٛط١ف ر١ّغ اٌّمشساد فٟ اٌمغُ- 6 -

 .إػذاد االختجبساد اٌشٙش٠خ ٚإٌٙبئ١خ- 7 -

 .إػذاد خالطخ إٌتبئذ ٚاٌتمبس٠ش اٌخبطخ ثٙب- 8 -

 . ػًّ ٍِف ع١شح رات١خ تضّٓ اٌجضٛث إٌّشٛسح ٚاٌّذػِٛخ ٌىً ػضٛ ِٓ أػضبء اٌمغُ- 9 -

 

 

 

 :إصظبءاد  لغُ اٌٍغخ اٌؼشة ( 6
 اإلِىبٔبد اٌّتبصخ

 اٌؼذد  اٌٛطف اإلِىب١ٔخ

  ال ٠ٛرذ اٌّؼبًِ

  ال ٠ٛرذ األرٙضح 

  ال ٠ٛرذ لبػبد اٌّؤتّشاد

  ال ٠ٛرذ إِىبٔبد أخشٜ

 

 

  



 

 

 .تض١ًٍ ٔتبئذ االختجبس إٌٙبئٟ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌزبِؼ١خ ( 6

 :تُ ثؼْٛ هللا اختتبَ االختجبساد إٌٙبئ١خ ٌٍفظً اٌذساعٟ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌزبِؼٟ ػٍٝ إٌضٛ اٌتبٌٟ

 اٌطالة: أٚال

 

 ٔغجخ إٌزبس اٌشاعجْٛ إٌبرضْٛ اٌضبضشْٚ  اٌؼذد اٌىٍٝ  سلُ اٌشؼجخ  اعُ اٌّمشس

 %77.27 5 17 22 32 168  (1) إٌضٛ 
   0 0 0 181 3إٌضٛ 
 %87.50 1 7 8 8 195 4إٌضٛ 
 %100.00 0 5 5 5 313 5إٌضٛ 

 %100.00 0 4 4 6 193 إٌمذ األدثٟ اٌمذ٠ُ
 %95.24 1 20 21 21 197 ػٍُ األطٛاد

 %100.00 0 11 11 11 28 اٌتذس٠ت اٌؼٍّٟ
       األعٍٛة ٚتض١ًٍ إٌظٛص

 %80.65 6 25 31 34 199 إٌمذ األدثٟ اٌضذ٠ج
 %100.00 0 22 22 22 189 اٌظشف

 %69.03 35 78 113 147 49 اٌتضش٠ش اٌؼشثٟ
 %81.82 2 9 11 14 176 2إٌضٛ 

 %95.65 1 22 23 23 182 األدة اٌؼجبعٟ
 %100.00 0 20 20 21 196 األدة اٌّمبسْ

 %70.09 32 75 107 145 208 اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ
 %63.39 41 71 112 169 164 اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ
 %81.25 3 13 16 22 30 إٌمذ األدثٟ اٌمذ٠ُ

 %100.00 0 13 13 13 205 األدة اٌضذ٠ج
 %86.36 3 19 22 29 169 األدة اٌزبٍٟ٘

 %91.30 2 21 23 30 192 2اٌجالغخ 
 %66.67 14 28 42 48 183 اٌّؼزُ ٚػٍُ اٌذالٌخ

 %72.73 3 8 11 11 78 1ثالغخ 
 %88.89 2 16 18 18 190 األدة األٔذٌغٟ

      177 أدة طذس اإلعالَ ٚاألِٛٞ
      204 ٔظش٠خ األدة

 %66.67 7 14 21 25 170 اٌؼشٚع ٚاٌمبف١خ
 %83.33 2 10 12 15 184 ِظطٍضبد ٌغ٠ٛخ ٚأدث١خ ثبٌٍغخ اإلٔز١ٍض٠خ

 %40.00 6 4 10 27 246 اٌٍغخ اٌؼشث١خ
       

       

 %76.22 166 532 698 896 اٌّزّٛع

 

 

 

 اٌطبٌجبد: حب١ٔب

 

 ٔغجخ إٌزبس اٌشاعجْٛ إٌبرضْٛ اٌضبضشْٚ  اٌؼذد اٌىٍٝ  سلُ اٌشؼجخ  اعُ اٌّمشس

 %83.67 8 41 49 61 270 إٌمذ األدثٟ اٌمذ٠ُ
 %100.00 0 27 27 27 328 اٌتذس٠ت اٌؼٍّٟ

 %98.18 1 54 55 62 223 2ٔضٛ 
 %100.00 0 60 60 61 331 ػٍُ األطٛاد

 %69.09 17 38 55 60 284 إٌمذ األدثٟ اٌمذ٠ُ
 %100.00 0 42 42 46 275 اٌظشف
 %92.86 2 26 28 31 246 اٌظشف

 %71.43 16 40 56 64 205 اٌؼشٚع ٚاٌمبف١خ

       
 %85.19 4 23 27 31 290 ػٍُ األطٛاد

 %90.74 5 49 54 61 294 إٌمذ األدثٟ اٌضذ٠ج
 %88.89 1 8 9 10 326 األدة اٌضذ٠ج



 

 %96.36 2 53 55 61 333 إٌمذ األدثٟ اٌضذ٠ج

 %97.37 1 37 38 60 267 2اٌجالغخ 
 %100.00 0 18 18 18 402 اٌتذس٠ت اٌؼٍّٟ
 %85.71 1 6 7 7 237 االدة اٌؼجبعٟ
 %95.83 1 23 24 24 289 االدة اٌّمبسْ

 %100.00 0 16 16 16 237 اٌتذس٠ت اٌؼٍّٟ
 %90.37 21 197 218 241 197 اٌتضش٠ش اٌؼشثٝ

 %83.72 7 36 43 50 291 األعٍٛة ٚتض١ًٍ إٌظٛص

 %63.33 22 38 60 62 200 1إٌضٛ 

 %100.00 0 57 57 61 232 2إٌضٛ

 %79.17 5 19 24 31 202 1إٌضٛ 
 %62.22 17 28 45 60 238 اٌّؼزُ ٚػٍُ اٌذالٌخ

 %87.80 5 36 41 56 227 1ثالغخ 

 %73.68 10 28 38 55 234 1ثالغخ 

 %100.00 0 32 32 33 319 5إٌضٛ 
 %92.00 2 23 25 29 263 االدة األٔذٌغٟ
 %83.87 5 26 31 32 322 األدة اٌغؼٛدٞ

 %86.79 7 46 53 60 272 األعٍٛة ٚتض١ًٍ إٌظٛص
 %86.44 8 51 59 63 203 األدة اٌزبٍٟ٘
 %100.00 0 51 51 54 325 األدة اٌضذ٠ج

 %85.71 3 18 21 23 278 االدة األٔذٌغٟ

 %95.24 2 40 42 59 282 2ثالغخ 
 %91.23 5 52 57 62 218 اٌؼشٚع ٚاٌمبف١خ

      اٌّزّٛع ٚإٌغجخ اٌى١ٍخ ٌٍمغُ

 

 
 

 شىً ث١بٟٔ ٠ٛضش ٔغجخ إٌزبس ٚاٌشعٛة ٌٍطبٌجبد فٟ ِمشساد اٌف١ض٠بء ٌٍفظً اٌذساعٟ االٚي
 ٘ــ 143/143ِٓ اٌؼبَ اٌزبِؼٟ 

 

  



 

 

 :اٌخطخ اٌذساع١خ( ٚ 

 :٠ّٕش اٌمغُ دسرخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌف١ض٠بء ثؼذ ارت١بص اٌجشٔبِذ اٌتبٌٟ

 

 

 

 

 

 


