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 انخطح انثؽصيح نمغى األلشتاصيٍ ٔانغًٕو

األدٔيتح ٔذخفيتف انًؼتاعفاخ انُاذعتح عتٍ األيتشاع انًخرهفتح  إنٗ إيعاد ؼهٕل نرخفيف ؼذج اآلشاس انغهثيح انُاذعح عٍ اعترخذاو تعتغ تانمغى يٓذف انثؽس انعهًٗ 

كاَتد ْتزِ  نٓا ذتثشيش يؼتاد نتأساو ٔٔطتف اآلنيتاخ انًغتنٕنح عتٍ رنت  عتٕا  ٔفٗ يعال عالض األٔساو ذشكض األتؽاز تانمغى عهٗ اكرشاف انًشكثاخ انعذيذج ٔانرٗ

فعانيتح ختشٖ ٔصيتادج انًشكثاخ يغرخهظح يٍ انُثاخ أٔ يشيذج كيًيائياً ٔكزا يؽأنح انرغهتة عهتٗ يمأيتح األٔساو نهعتالض عتٍ ؽشيتك انعتالض انًتضدٔض يتأ يشكثتاخ أ

ظهؽح ذؽغيٍ انشعايح انظؽيح ٔرن  يٍ خالل إيعاد ؼهٕل نهًشكالخ انطثيتح انمائًتح ٔذشتًم انعٕايتم انًغتاعذج انعالظاخ انًٕظٕدج ؼانياً ٔذظة ْزِ األتؽاز فٗ ي

انعمتتتاليش عهتتتٗ ذؽميتتتك رنتتت  ذُتتتٕخ ٔذكايتتتم انرخظظتتتاخ انميمتتتح ألعؼتتتا  ْينتتتح انرتتتذسيظ تانمغتتتى ٔكتتتزا انرعتتتأٌ يتتتأ ألغتتتاو انظتتتيذنح ا كهيُيكيتتتح ٔانظتتتيذ َياخ ٔ

 انطثيح تكهياخ انظيذنح تعايعح ؽُطا ٔانعايعاخ األخشٖ  ٔكزا يخرهف األلغاو تكهياخ انطة ظايعح ؽُطا ٔانعايعاخ األخشٖ  ٔانًيكشٔتيٕنٕظٗ ٔانكيًيا 

 ٔيًكٍ ذهخيض انرٕظٓاخ انثؽصيح نهمغى فيًا يهٗ:

 ذخفيف ؼذج اآلشاس انغهثيح انُاذعح عٍ اعرخذاو تعغ األدٔيح  -1

 فح ذخفيف انًؼاعفاخ انُاذعح عٍ األيشاع انًخره -2

 يؽأنح انرغهة عهٗ يمأيح األٔساو نهعالض عٍ ؽشيك انعالض انًضدٔض يأ يشكثاخ أخشٖ ٔصيادج فعانيح انعالظاخ انًٕظٕدج ؼانياً  -3

 اكرشاف انًشكثاخ انعذيذج ٔانرٗ نٓا ذثشيش يؼاد نأساو ٔٔطف اآلنياخ انًغنٕنح عٍ رن   -4

 يظادس انرًٕيم:

 ٍ انخاسضانًظشٔفاخ انذساعيح نهطالب انًغعهيٍ ي -1

 انرمذو نهًششٔعاخ انرُافغيح -2
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 انعذٔل انضيُٗ ٔانًخشظاخ

 انرٕظٓاخ انثؽصيح يغهغم
2212-

2211 

2211-

2212 

2212-

2213 

2213-

2214 

2214-

2215 

انًيضاَيح 

انغُٕيح 

 )ظُيح(

 ذخفيف ؼذج اآلشاس انغهثيح انُاذعح عٍ اعرخذاو تعغ األدٔيح يصم: 1

كثتتذ ٔانكهيتتح ٔاألعظتتاب ٔانًتت  عتًيح األدٔيتتح عهتتٗ عؼتتهح انمهتة ٔان

 ٔانذو

 

3 MSc 

 

3 MSc 

 

3 MSc 

1 article 

 

3 MSc 

1 article 

 

4 articles 

 

30000 

 

 ذخفيف انًؼاعفاخ انُاذعح عٍ األيشاع انًخرهفح يصم: 2

 انرهيف انكثذٖ ٔانكهٕٖ ٔذهيف األَغعح 

 ًٗلشغ انعٓاص انٓؼ 

 ٔانً  ٔانكثذ انرٓاتاخ األَغعح ٔانًفاطم 

 نذو تعذ اَمطاعٓا عٍ اَغعح األيعا انرشٔيّ تا 

 

3 PhD 

4 MSc 

 

3 PhD 

4 MSc 

 3 articles 

 

3 PhD 

4 MSc 

 3 articles 

 

 

4 MSc 

 4 articles 

 

 

 4 articles 

 

 

70000 

يؽأنتتتح انرغهتتتة عهتتتٗ يمأيتتتح األٔساو نهعتتتالض عتتتٍ ؽشيتتتك انعتتتالض  3

 اً انًضدٔض يأ يشكثاخ أخشٖ ٔصيادج فعانيح انعالظاخ انًٕظٕدج ؼاني

2 PhD 

 

2 PhD 

2 MSc 

2 PhD 

2 MSc 

2 PhD 

2 MSc 

2 PhD 

2 MSc 

40000 

اكرشتاف انًشكثتتاخ انعذيتتذج ٔانرتتٗ نٓتتا ذتتثشيش يؼتتاد نتتأساو ٔٔطتتف  4

 اآلنياخ انًغنٕنح عٍ رن :

 2 MSc 2 MSc 2 PhD 

3 MSc 

2 PhD 

3 MSc 

100 000 
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 انًششفٌٕ أعى انثاؼس عُٕاٌ انشعانح

ذٖ انًؽتتذز تانثهٓاسعتتيا عتتٍ ؽشيتتك ذعتتذيم انٕلايتتح ػتتذ انرهيتتف انكثتت

 انعٓاص انًُاعٗ

 ِد/ٔظيّ يؽًٕد عٕاس2أ و/سؼاب يؽًذ انغشتأٖ

 د/عال  انذيٍ انغيذ انغيغ2ٗأ

 د/شُا  أؼًذ انًظش2ٖأ

 د/عايٗ إتشاْيى انكٕسا2َٗأ

ذتتثشيش تعتتغ انًتتٕاد انًعذنتتح نهثتتٗ ظهيكتتٕ تتتشٔذيٍ عهتتٗ انرتتثشيش انغتتاو  

 نادٔيح انًؼادج نأساو

 ِد/ٔظيّ يؽًٕد عٕاس2أ /شيشيٍ سفعد انعفيفٗو

 د/عاييح عانى عكش2أ

 د/شُا  أؼًذ انًظش2ٖأ

 د/ياظذج انغيذ انظياد2أ

 د/ٔظيّ يؽًٕد عٕاس2ِأ و/عانٗ انغيذ أتٕ سيشّ انُشاؽ انًؼاد نأساو نثعغ انًٕاد انًعذنح نهعٓاص انًُاعٗ

 د/عال  انذيٍ انغيذ انغيغ2ٗأ

 د/عاييح عانى عكش2أ

 ؽاسق عثذ انشؤٔف عانىد/2أ

انرثشيشاخ انٕاليح نثعغ األدٔيح عهتٗ انرغتًى انكهتٕٖ انًؽتذز تعمتاس 

 األيضٔفٕعفاييذ

 ِد/ٔظيّ يؽًٕد عٕاس2أ ص/إيصاس أتٕ انيضيذ يٕعٗ

 د/عال  انذيٍ انغيذ انغيغ2ٗأ

 د/ياظذج انغيذ انظياد2أ

دساعتتح عتتًيح ٔفاسياكٕنٕظيتتح َتتٕاذط اؼرتتشاق لتتئ األسص عهتتٗ سئتتح 

 ش غيُياخُضي

 د/َاظػ أؼًذ انًٓذ2ٖأ ص/شيًا  يؽًٕد ععذ انخياؽ

 د/شُا  أؼًذ انًظش2ٖأ

 د/ياظذج انغيذ انظياد2أ
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 انًششفٌٕ أعى انثاؼس عُٕاٌ انشعانح

دساعح فاسياكٕنٕظيح نرثشيش انُاذعهيُيذ ٔصيد انفٕل انغتٕداَٗ كتال 

 عهٗ ؼذِ ٔذثشيشًْا يعا عهٗ انثٕل انغكشٖ

 د/شُا  أؼًذ انًظش2ٖأ أتٕ شادٖ ص/أعًا  عثذ انغالو

 د/َعال  عثذ انعضيض انشيرا2َٗأ

 د/خانذ أؼًذ يظطف2ٗأ

انرتتذخم انتتذٔائٗ ػتتذ انؼتتشس انُتتاذط يتتٍ ٔطتتٕل انتتذو نهكثتتذ تعتتذ 

 اَمطاعّ فٗ انعشراٌ

 د/َاظػ أؼًذ انًٓذ2ٖأ ص/تذيش إتشاْيى عهيًاٌ

 د/عال  انذيٍ انغيذ انغيغ2ٗأ

كهتتٕٖ ٔانكثتتتذٖ انًؽتتتذز تعمتتتاس ذتتثشيش انغتتتراذيُظ عهتتتٗ انرهيتتتف ان

 انغيغثالذيٍ فٗ انعشر

 د/عال  انذيٍ انغيذ انغيغ2ٗأ ص/ؼُاٌ عٕع إتشاْيى

 د/َاظػ أؼًذ انًٓذ2ٖأ

 د/عاييح عانى عكش2أ

فتتتتٗ   و  1 اؼرًانيتتتتح دٔس انًغتتتترمثالخ يهلرتتتتح انعٓتتتتذ فاَيهٕيتتتتذ

 األعظاب انُاظًح عٍ انفيُكشيغريٍ

 ظشٖد/شُا  أؼًذ ان2ًأ ص/ٔفا  يؽًذ فٕدج

 د/ياظذج انغيذ انظياد2أ

 د/كشيًح انذعٕل2ٗأ

نيثٕيتت  فتتٗ عتتالض انرٓتتاب -ريٍ أٔ ؼًتتغ أنفتتايكتتاسَ-دٔس عمتتاس ل

 انًفاطم انًؽذز ذعشيثيا فٗ انعشراٌ

 د/عال  انذيٍ انغيذ انغيغ2ٗأ ص/َٓهح عادل انعاطٗ

 د/عاييح عانى عكش2أ

 د/كشيًح انذعٕل2ٗأ

َيٍ انًثاشش )أنغكيشيٍ( دساعح فاسياكٕنٕظيح ؼٕل ذثشيش يصثؾ انش

رٕكغتتيفههيٍ( عهتتٗ ذهتتف األَغتتعح تُٔيصتتثؾ انفغتتفٕداٖ إعتتريشاص )

 انًغثة تًشع انثٕل انغكشٖ فٗ انعشراٌ

 

 د/َاظػ أؼًذ انًٓذ2ٖأ و/عؽش خيشٖ يشعٗ غاَى

 د/شُا  أؼًذ انًظش2ٖأ

 د/كشيًح انذعٕل2ٗأ
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ُٗ اؼرًانيح انرثشيشاخ انُافعح نعماس انغيهيكٕكغية أ انؽًغ انذْ

كعالض يغاعذ فٗ يشع انفظاو انًؽتذز ذعشيثيتا فتٗ  – 3أييعا 

 انعشراٌ

 عال  انذيٍ انغيذ انغيغٗ 2د2أ ايُاط يٕعف عصًاٌ 2و

 عاييح عانى عكش 2د2أ

 ياظذج انغيذ انظياد 2د

 ايٓاب عيذ سيؼاٌ 2د2أ

دساعتتح فاسياكٕنٕظيتتّ نهُشتتاؽ انًؽرًتتم انًؼتتاد نتت ٔساو نخالطتتح 

 أساو انصذٖ انًؽذشح ذعشيثيا الؽٕاٌ صْشج انزْة عهٗ

 َاظػ اؼًذ انًٓذٖ 2د2أ عًيش ؼًٕدِ تشغٕخ 2ص

 شُا  اؼًذ انًظشٖ 2د2أ

 َعال  عثذ انعضيض انشيراَٗ 2د
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 انعذٔل انضيُٗ ٔانًخشظاخ

 انًيضاَيح انغُٕيح )ظُيح( 2212-2212 2212-2216 انرٕظٓاخ انثؽصيح يغهغم

ٍ اعترخذاو تعتغ األدٔيتح ذخفيف ؼذج اآلشاس انغهثيح انُاذعح ع 1

 يصم:

عتتًيح األدٔيتتح عهتتٗ عؼتتهح انمهتتة ٔانكثتتذ ٔانكهيتتح ٔاألعظتتاب 

 ٔانً  ٔانذو

 

3 MSc 

4 Publications 

 

4 

Publications 

 

30000 

 

 ذخفيف انًؼاعفاخ انُاذعح عٍ األيشاع انًخرهفح يصم: 2

 انرهيف انكثذٖ ٔانكهٕٖ ٔذهيف األَغعح 

 ًٗلشغ انعٓاص انٓؼ 

 َغعح ٔانًفاطم ٔانً  ٔانكثذانرٓاتاخ األ 

  انرشٔيّ تانذو تعذ اَمطاعٓا عٍ اَغعح األيعا 

 

 

4 MSc 

 4 Publications 

 

4 

Publications 

 

 

70000 

يؽأنح انرغهة عهٗ يمأيتح األٔساو نهعتالض عتٍ ؽشيتك انعتالض  3

انًضدٔض يأ يشكثاخ أخشٖ ٔصيادج فعانيح انعالظتاخ انًٕظتٕدج 

 ؼانياً 

2 PhD 

2 MSc 

2 PhD 

2 MSc 

40000 

اكرشتتاف انًشكثتتاخ انعذيتتذج ٔانرتتٗ نٓتتا ذتتثشيش يؼتتاد نتتأساو  4

 ٔٔطف اآلنياخ انًغنٕنح عٍ رن :

2 PhD 

3 MSc 

2 PhD 

3 MSc 

100 000 

 MSc 2 PhD 2 حاَشا  ٔؼذج  تؽاز األدٔيح انعضئي 5

 

1000 000 

 


