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 تًٓيذ

 ا١ٌّذاْ ٚاٌّظٍخ –اٌغٛدح ٚضّبْ اٌغٛدح 

 سؤ٠خ اٌغبِؼخ ٌّفَٙٛ اٌغٛدح

 اال٘ذاف

 اٌٛظ١فخ

 اٌزضاِبد اعبع١خ

 االعشاءاد اٌز١ّٙذ٠خ ٌٍغبِؼخ الطالق ِؼب١٠ش ضّبْ اٌغٛدح

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ الداسح ضّبْ اٌغٛدح فٟ اٌغبِؼخ
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 انجٕدة ٔضًبٌ انجٕدة

 انًيذاٌ ٔانًظهت 

 

 تًٓيذ

 اٌزٟ اٌّخزٍفخ ٚاٌٛاعجبد اٌٛظبئف الداء ِالصَ ِفَٙٛ فأٔٙب االرمبْ رؼٕٟ نجٕدةا وبٔذ ارا 

 االٚساق ٘زٖ سوضد ٘زا اعً ِٓ . اٌؼًّ ١ٌّذاْ ِالصَ ِفَٙٛ أٗ ثّؼٕٝ ، اٌغبِؼخ ثٙب رضطٍغ

 اٌٝ االشبسح ِغ اػّبي ِٓ اٌغبِؼخ فٟ ٚاالداس٠خ اٌؼ١ٍّخ اٌشإْٚ اداساد ثٗ رضطٍغ ِب ػٍٝ

 . االداء فٟ اٌغٛدح ِىبِٓ

 اٌغٛدح ضّبْ ِغٍظ ٚضغ ػٍٝ اٌزٛو١ذ ٠زُ اْ سٚػٟ فمذ انجٕدة ضًبٌ ِفَٙٛ اِب 

 ٚاٌزص٠ٛت، ٚاٌزم١١ُ اٌزم٠ُٛ العً ٚاٌّزبثغ اٌّشالت ِٛلغ فٟ عبِؼزٕب فٟ اٌغٛدح ِٚغإٌٟٚ

 . اٌشلبثخ ِظٍخ اٌٝ اٌضّبْ ثّفَٙٛ االسرفبع ثّؼٕٝ

 

 

 رؤيت انجبيعت نًفٕٓو انجٕدة

 ػٍٝ رغزٕذ ٚاخالل١خ ١ِٕٙخ اٌزضاِبد ٟ٘ ثً اخز١بس ١ٌغذ عبِؼزٕب فٟ اٌٛظبئف اداء عٛدح اْ 

 ٌمذساد اٌّغزّش ٚاٌزط٠ٛش ثبٌزؾغ١ٓ ِشرجطخ االداء فٟ فب١ٌّٕٙخ . ٚعٍٛو١خ ل١ّ١خ ِمبسثبد

 ِٕظٛس فزٍه االٌزضاَ اخالل١خ اِب . اٌؼًّ فٟ ٚاالرمبْ ٚاالٔضجبط االخالص ل١ُ ٌزؼض٠ض االفشاد

 . اٌزؼ١ٍُ ِٕٙخ فٟ اٌششف

 

 

 االْذاف

 ؽبعبد رٍج١خ فٟ اٌغبِؼخ ا٘ذاف ٠ؾمك ثّب اٌّغز٠ٛبد افضً اٌٝ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌؼ١ٍّخ اٌٛصٛي 

 . ٚإٌّبفغخ االثذاع ػٍٝ لبدسح ثّخشعبد ٚاٌذفغ اٌّغزّغ

  

 

 انٕظيفت

 ٌالػّبي اٌّغزّشح اٌّشالجخ ٟ٘ ثٗ اٌّشرجطخ اٌضّبْ ٌٚغبْ اٌغٛدح ضّبْ ِغٍظ ٚظ١فخ اْ 

 . ٚاٌزص٠ٛت ٚاٌزم١١ُ اٌزم٠ُٛ ػٓ فضال ، االداء عٛدح ٌضّبْ اٌغبِؼخ فٟ ٚاٌٛاعجبد
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 اسبسيتانتزايبث 

 

 ٘زٖ اْ . اٌغبِؼخ ثشخص١خ ِشرجطخ ١ِضاد رّضً اصجؾذ اعبع١خ اٌزضاِبد ثضالس اٌغبِؼخ رٍزضَ
 ربخز أٙب اال عبِؼخ وً فٟ ِؼشٚفخ ١ِٕٙخ ٚٚاعجبد ثذ١ٙ٠خ ِزطٍجبد أٙب ِٓ ثبٌشغُ االٌزضاِبد

   : اٌغبِؼخ ا٘زّبَ ِٓ ٚاعؼب ؽ١ضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االجراءاث انتًٓيذيت نهجبيعت في اطبر ضًبٌ انجٕدة   

 
 ضّبْ ِؼب١٠ش ثزطج١ك ٚاٌى١ٍبد اٌغبِؼخ فٟ اٌؼ١ٍب االداساد لجً ِٓ ٚاالخاللٟ االداسٞ االٌزضاَ•

 ٔمبط ِٚؼبٌغخ ٚاٌزط٠ٛش ٌٍّٕبفغخ ضّبٔبد رّضً اٌّؼب١٠ش ٘زٖ اْ ا٠ّبُٔٙ ِٓ وغضء اٌغٛدح
 . إٌٛػ١خ رؾغ١ٓ ٌّزطٍجبد اٌغش٠ؼخ ثبالعزغبثخ االٌزضاَ ػٓ فضال ٚعذد ا٠ّٕب اٌضؼف

 
 اٌغٛدح ضّبْ ٚلغُ اٌى١ٍبد فٟ اٌغٛدح ٌٚغبْ اٌغبِؼخ فٟ اٌغٛدح ضّبْ ِغٍظ اعزؾذاس•

 . اٌغبِؼخ سئبعخ فٟ
 

 إٌذٚح ػمذ اٌخصٛص ٘زا فٟ اٌغبِؼخ اػّبي ثبوٛسح ٚوبٔذ اٌغٛدح ضّبْ ِفب١ُ٘ ٔشش•
 ادٚاس ر١ّٕخ) ثٙب اٌٍّؾمخ اٌؼًّ ٚٚسشخ (اٌغبِؼٟ اٌزؼ١ٍُ عٛدح ِٚؼب١٠ش اعظ) اٌّٛعِٛخ

 سؽبة فٟ 2010 /10 / 22-21 ٌٍّذح (رشث١٠ٛٓ ومبدح اٌؼ١ٍّخ االلغبَ ٚسؤعبء اٌى١ٍبد ػّذاء
 ِإرّش فٟ ثفؼب١ٌخ اٌغبِؼخ ِشبسوخ ػٓ فضال ، ػشال١خ عبِؼخ 16 ِّضٍٟ ف١ٙب ٚشبسن اٌغبِؼخ
 اسث١ً فٟ ػمذ ٚاٌزٞ اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ عٛدح ؽٛي اٌؼشال١خ اٌغبِؼبد سٚؤعبء
   . 2011/3/1 اٌٝ 2/28 ٌٍّذح
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 اٌغبِؼخ ؽشَ آِ رٚ لذع١خ رزؼٍك ثٗ ِضب١ِٓ االٔزّبء ٚششف إٌّٙخ 
 

 

(  اٌزذس٠غٟ –اٌمغُ اٌؼٍّٟ )االٌزضاَ االدثٟ ٚاالخاللٟ اٌّغإٚي ِٓ اسوبْ اٌؼ١ٍّخ  اٌزذس٠غ١خ 
االِزؾبٔبد ٚٔظُ  -اٌّؾبضشح  -ِصبدس اٌّمشس  -اٌّمشس اٌذساعٟ )ثمذع١خ ِفبصً ٚادٚاد اٌؼ١ٍّخ  

 (اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ
 

 

ؽضٛس ٚأصشاف اٌزذس٠غ١١ٓ  -عذٚي اٌّؾبضشاد )االٌزضاَ اٌصبسَ ثبداسح شإْٚ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ 
 (ث١ئخ اٌزؼ١ٍُ –ٚاٌطٍجخ 

 



 انٓيكم انتُظيًي الدارة ضًبٌ انجٕدة في انجبيعت

 

يرتبظ يجهس ضًبٌ انجٕدة ببنسيذ رئيس انجبيعت يببشرة ٔيخٕل ببنصالحيبث انتي 
 تؤيٍ نّ انًراقبت ٔانًتببعت نضًبٌ انجٕدة
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 االدارة

 ث١ئخ االداسح

 اٌشإْٚ اٌؼ١ٍّخ

 اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خاالداس٠خ ٚ شإْٚاٌ

 اٌجؼضبد اٌذساع١خ

 اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 ِىزت االعزشبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌؼاللبد اٌضمبف١خ
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 بيئت االدارة

 ٚاٌشٛاسع اٌؾذائك ػٓ فضالا  ؽذ٠ضخ اث١ٕخ ِٓ رزأٌف ع١ذح ِٛاصفبد راد ث١ئخ اٌغبِؼخ ١٘أد 
 اعىبْ رُ ٚلذ . اٌّٛعٛداد ػٍٝ اٌؾفبظ ثٙذف اٌالصِز١ٓ ٚاٌص١بٔخ االداِخ إِٔذ ٚلذ .اٌّؾ١طخ

 اٌّخ١ٌٛٓ اال ٚال٠ذخٍٙب اٌطٍجخ ؽشوخ ػٓ ِؼضٌٚخ االث١ٕخ ِٓ اعضاء فٟ ٚاٌّٛظف١ٓ اٌزذس٠غ١١ٓ
 . االثٙبَ ثصّخ اعٙضح ثٛاعطخ

  

 

 ستراتيجيت انتحسيٍ

 . االٌزضاَ ثبٌّٛاصفبد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزمبٔبد اٌّزمذِخ فٟ خطظ اٌجٕبء ٚاٌزٛعغ اٌّغزمج١ٍخ •

 . ٌٍّٕزغج١ٓ اٌالئمخ اٌؾ١بح رٛف١ش ػٍٝ اٌؼًّ•
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 انشؤٌٔ انعهًيت

 االعشاءاد ِٓ ٌّغّٛػخ ٚفمبا  اٌؼ١ٍّخ اٌّزطٍجبد ثأداسح عبِؼزٕب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌشإْٚ لغُ ٠ٍزضَ
 : ٟٚ٘ اٌىزش١ٔٚبا  االعشاءاد ٘زٖ ِٓ ػذد ِىٕٕخ اٌٝ اضبفخ ثبالٔغ١بث١خ رز١ّض اٌزٟ

َاالثؾبس ِٓ ٚاٌّشؽً إٌّغض ِٚزبثؼخ اٌجؾض١خ اٌخطخ الداسح ؽبعٛثٟ ٔظب . 

ٌٍَزذس٠غ١١ٓ إٌمبط ٌغّغ ؽبعٛثٟ ٔظب . 

َاالضبف١خ اٌّؾبضشاد اعٛس ٌؾغبة ؽبعٛثٟ ٔظب . 

اٌى١ٍبد ِغ ثبٌزٕغ١ك إٌّب٘ظ ث١بٔبد ٌمبػذح اٌّغزّش اٌزؾذ٠ش . 

 اٌزؼ١ٍّبد ٚفك ػٍٝ اٌّمشح االخشٜ ٚاٌٛظبئف اٌٛاعجبد ػٓ فضالا . 

 

 

 ستراتيجيت انتحسيٍ

فٟ اٌف١صً ١ٌىْٛ إٌمبط عّغ ٔظبَ ٚاعزخذاَ إٌمبش١خ ٚاٌؾٍمبد اٌؼٍّٟ اٌجؾش رشغ١غ 
 .  اٌّغزمجً فٟ  اٌزم١١ُ

ًاٌؼبٌُ ػٍٝ ٚاالٔفزبػ ٚاالوبد٠ّٟ اٌؼٍّٟ اٌزبص١ . 



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 اٌؼ١ٍّخ   اٌجؾٛساعزّبسح رغغ١ً 
 (ِذخالد ٔظبَ ِزبثؼخ اٌخطخ اٌجؾض١خ)

 اعزّبسح عّغ إٌمبط
 (ِذخالد ٔظبَ اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ)
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 اعزّبسح اٌّؾبضشاد االضبف١خ
 (ِذخالد ٔظبَ اعٛس اٌّؾبضشاد)
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 انشؤٌٔ االداريت ٔانقبََٕيت ٔادارة انًٕارد انبشريت

 

 عبػبد ط١ٍخ اٌؼًّ فٟ اٌّٛظف أشغبي ٚضّبْ اٌٛظبئف ٚرشش١ك رشش١ذ ػٍٝ عبِؼزٕب رؼًّ 
 . صٛسح ثأفضً اٌطبلبد اعزغالي ثٙذف اٌشعّٟ اٌذٚاَ

 ٠مذِْٛ ِٛظف (158) ٠جٍغ اٌغبِؼخ ِشافك اداسح فٟ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّغزخذ١ِٓ اٌّٛظف١ٓ ػذد اْ 
 اٌصجبؽ١خ اٌذساعخ ٌٛعجزٟ رذس٠غٟ (80) ٚ طبٌت (2300) ٌـ ٚاٌٍٛعغزٟ االداسٞ اٌذػُ

 . ٚاٌّغبئ١خ

 اٌغبِؼخ فٟ ٚاٌزذس٠غ١١ٓ اٌطٍجخ شإْٚ الداسح ِّىٓ ػذد الً ٠ّضً اٌّزوٛس اٌّٛظف١ٓ ػذد اْ 
 . اٌغبِؼبد ِٓ وض١ش اٌٝ ثبٌم١بط

 اٌزٞ االفشاد ٔظبَ خالي ِٓ اٌىزش١ٔٚب االفشاد شإْٚ اداسح ػٍٝ االداس٠خ اٌشإْٚ لغُ ٠ٚؼًّ 
 . اٌغبِؼخ ٌّٕزغجٟ ث١بٔبد لبػذح ثّضبثخ ٠ؼزجش

 اٌّزؼٍمخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاالٔظّخ اٌمٛا١ٔٓ ٚرٕض١ذ طجبػخ اػبدح ػٍٝ اٌمب١ٔٛٔخ اٌشإْٚ لغُ ػًّ 
 . االِزؾب١ٔخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاٌطٍجخ ٚاٌٛظ١فخ اٌخذِخ ٌمٛا١ٔٓ ادٌخ فٟ ٚاصذاس٘ب اٌؼبٌٟ ثبٌزؼ١ٍُ

 

 ستراتيجيت انتحسيٍ

 . اٌّخزٍفخ ٌٍٛظبئف األوفأ الخز١بس آ١ٌبد ٚضغ ٚ اٌٛظبئف رشش١ك ثّجذأ االٌزضاَ•

 . اٌؼب١ٍِٓ لذساد رط٠ٛش ثغ١بعخ االٌزضاَ•

 . ٚاٌجش٠ذ اٌّؼٍِٛبد ٌزٕبلً ٚااللغبَ اٌذٚائش ث١ٓ اٌشجىٟ اٌشثظ اعزخذاَ•

 . ٚاٌٛاعجبد ٚاالٔشطخ ٌالػّبي اٌؼ١ٍّخ ثبالداسح االٌزضاَ•

 اعزّبسح ِٕزغجٟ اٌغبِؼخ
 (ِذخالد ٔظبَ االفشاد)
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 انبعثبث انذراسيت

 

 ٌغذ اٌغبِؼٟ اٌزذس٠ظ فٟ ٌٍؼًّ اٌؼ١ٍّخ اٌّالوبد ٌزأ١ِٓ اٌضِٓ ِغ عجبق فٟ اٌغبِؼخ 
  . اٌّغزمجً فٟ اٌؼ١ٍّخ ٚااللغبَ اٌى١ٍبد اعزؾذاس ِزطٍجبد رأ١ِٓ ػٓ فضالا  اٌشٛاغش

 ٠ؼٍّْٛ اٌز٠ٓ ِٓ ػٍّٟ لغُ وً ػٍٝ االٚائً اٌضالصخ اٌطٍجخ دػُ ٔفمزٙب ٚػٍٝ اٌغبِؼخ رجٕذ 
 اخزصبصبد فٟ اٌؼ١ٍب اٌذساعخ الوّبي اٌؼشاق خبسط اٌٝ السعبٌُٙ وّؼ١ذ٠ٓ اٌغبِؼخ فٟ

 اخزصبصبد فٟ اٌّبعغز١ش ٌذساعخ ِب١ٌض٠ب اٌٝ ُِٕٙ االٌٚٝ اٌٛعجخ اٌزؾمذ ٚلذ ، ِخزٍفخ
 اٌّؼ١ذ٠ٓ ِٓ اخش ػذد اسعبي ثبعشاءاد اٌجذء ػٓ فضالا  ، اٌؾبعجبد ٚػٍَٛ ٚااللزصبد اٌمبْٔٛ

 ثّٛعت اٌؼ١ٍب اٌذساعخ الوّبي ٌغزش ثغبِؼخ ٌالٌزؾبق اٌّزؾذح اٌٍّّىخ اٌٝ ٚاٌزذس٠غ١١ٓ
  . 2011 /6 /7 فٟ اٌغبِؼخ ِغ اخ١شا ٚلؼذ اٌزٟ االرفبل١خ

 

 انعذد يبجستير دكتٕراِ

 اوٍّٛا اٌذساعخ 2 -

 ِغزّش٠ٓ فٟ اٌذساعخ 11 6

ِششؾ١ٓ ٌٍذساعخ   9 4  

 ستراتيجيت انتحسيٍ
 

 ِٓ اٌغبِؼخ ٌخش٠غٟ اٌّغبي ٌفغؼ سص١ٕخ عبِؼبد ثأخز١بس اٌغبِؼخ رٍزضَ•
 . اٌؼ١ٍب اٌذساعبد الوّبي اٌّزفٛل١ٓ



 انًستًرانتعهيى 

 

 .إٌّّٛؽخ اٌشٙبدح ؽذٚد ػٕذ ٚالرزٛلف ِٕز١ٙخ ٚغ١ش ِغزّشح ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ثبْ عبِؼزٕب رإِٓ 
  . ارغب١٘ٓ فٟ اٌزذس٠ج١خ اٌذٚساد رٕظ١ُ ػٍٝ ٠ؼًّ اٌّغزّش اٌزؼ١ٍُ لغُ

   

 فٟ اٌغبِؼخ ٚأغضد . ٚاٌمذساد اٌّٙبساد ٌزط٠ٛش اٌغبِؼخ ِٕزغجٟ رذس٠ت ٘ٛ : االٚي االرغبٖ 
 اٌذٚسح الفززبػ عبس ٚاٌؼًّ اٌغبِؼخ ٌزذس٠غ١ٟ اٌغبِؼٟ اٌزذس٠ظ طشائك فٟ دٚسح االرغبٖ ٘زا

 اٌغبِؼخ ٌّٛظفٟ االٔى١ٍض٠خ ثبٌٍغخ دٚساد البِخ ػٓ فضالا  . اٌؼبَ ٘زا ِٓ رّٛص شٙش فٟ اٌضب١ٔخ
 فٟ اٌذٌٟٚ اٌجؼذ اٌٝ اٌغبِؼخ ثشعبٌخ ٌالٔزمبي اٌؼبًِ اٌّالن ر١ٙئخ ػ١ٍّخ ِٓ وغضء

 . اٌّغزمجً

  

 فٟ اٌغبِؼخ سعبٌخ ِٓ وغضء اٌمذساد ٌزط٠ٛش اٌّؾٍٟ اٌّغزّغ ِغ اٌزؼبْٚ ٘ٛ : اٌضبٟٔ االرغبٖ 
 اٌذٚساد ِٓ ػذد االرغبٖ ٘زا فٟ اٌغبِؼخ ٚأغضد ٚاٌّغزّغ اٌغبِؼخ ث١ٓ اٌؼًّ رؼش١ك
 . اٌؾبعٛة اعزخذاَ فٟ االفشاد ِٙبساد ٌزط٠ٛش اٌّؾبفظخ ٌّٛاطٕٟ اٌزذس٠ج١خ

 

 

 ستراتيجيت انتحسيٍ

َاٌمذساد رط٠ٛش ثغ١بعخ االٌزضا . 

َاٌّؾٍٟ اٌّغزّغ لذساد ٚرط٠ٛش ر١ّٕخ ثغ١بعخ االٌزضا . 

 

 

 

 

 

 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 

 االستشبراث انعهًيتيكتب 

 

 ٚخذِخ اٌؼٍّٟ اٌجؾش ِغبالد فٟ اٌّغزّغ ِغ اٌششاوخ ػاللبد رط٠ٛش ػٍٝ اٌّىزت ٘زا ٠ؼًّ   
 اصذساٖ ػٓ فضالا  ، االلزصبد٠خ اٌغذٜٚ وذساعبد االػّبي ِٓ ِغّٛػخ اٌّىزت أغض . اٌّغزّغ

 اٌّىزت ٠ٙزُ . CIPE اٌخبصخ اٌذ١ٌٚخ اٌّششٚػبد ِشوض ِغ ثبٌزؼبْٚ ٚاٌذساعبد اٌزمبس٠ش ِٓ ػذد
 . اٌغبِؼخ ٔفمخ ػٍٝ ٚاٌزشاعُ اٌىزت اصذاس ػٍٝ اٌزذس٠غ١١ٓ ثزشغ١غ ا٠ضبا 

 

 

 ستراتيجيت انتحسيٍ

 ٚاٌششاوخ اٌزؼبْٚ فشض ٚخٍك ٚاٌّغزّغ اٌغبِؼخ ِٓ والا  ادٚاس ث١ٓ اٌزؼش١ك ثغ١بعخ االٌزضاَ•
 . ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّؾ١ٍخ اٌّإعغبد ِخزٍف ِغ

 . ٚاٌزشعّخ اٌزأ١ٌف ػٍٝ اٌزذس٠غ١١ٓ ثزشغ١غ االٌزضاَ•

 



 انعالقبث انثقبفيت

 

 اٌؼبٌُ ِغ رزٛاصً اْ ض١ّش٘ب فٟ اعزمش ثً اٌؼبٌُ ػٓ ثّؼضي الرؼ١ش أٙب اٌغبِؼخ رإِٓ 
 اٌؼبٌُ ٚدٚي ٚاٌؼشاق االل١ٍُ فٟ اٌزؼ١ٍُ ِٚإعغبد اٌغبِؼبد ِغ اٌؼاللبد اللبِخ اٌخبسعٟ

 اٌّٛاص٠خ اٌّؾ١ٍخ اٌخجشاد ِٓ ٌالعزفبدح اٌششاوخ ٚػاللبد اٌضمبف١خ اٌؼاللبد رٛصك ٚاْ االخشٜ
 . اٌؼب١ٌّخ ٚاٌخجشاد

 ِٓ ِغّٛػخ اٌٝ اٌزٛاصً عغٛس ِذ ِٓ إٌّصشِخ اٌم١ٍٍخ اٌفزشح خالي اٌغبِؼخ اعزطبػذ 
 ِغ رؼبْٚ ثشٚرٛوٛالد (اٌزٛل١غ طٛس فٟ اٚ) ٚلؼذ ٚ ٚاٌذ١ٌٚخ االل١ّ١ٍخ ٚاٌّإعغبد اٌغبِؼبد

 : اٌزب١ٌخ اٌغٙبد

 

  . االِش٠ى١خ اٌّزؾذح اٌٛال٠بد – اٌزم١ٕخ وٌٛٛسادٚ عبِؼخ1.

 . اٌّزؾذح اٌؼشث١خ االِبساد – اٌشبسلخ عبِؼخ2.

 . اٌؼشث١خ اٌذٚي عبِؼخ – ٚاٌزذس٠ت ٚاٌزؾى١ُ ٌالعزشبساد اٌؼشث١خ اٌّإعغخ3.

 . اٌّزؾذح اٌٍّّىخ – ٌغزش عبِؼخ4.

 . اٌّزؾذح اٌٍّّىخ – فٛسد د٠ّٛٔذ عبِؼخ5.

 . اٌّب١ٔب – دسعذْ فٟ اٌزطج١م١خ اٌؼٍَٛ عبِؼخ6.

 . اٌّب١ٔب – ٘ٛرشىٛي عبِؼخ7.

 

 

 انتحسيٍستراتيجيت 

 . إٌّزغج١ٓ ٚلذساد اٌغبِؼخ اِىب١ٔبد رط٠ٛش فٟ اٌؼاللبد ٘زٖ ِٓ اٌمصٜٛ االعزفبدح•

  . ِإصشح ٔٛػ١خ ػاللبد ػٍٝ ٚاٌزشو١ض اٌشص١ٕخ ٚاٌغبِؼبد اٌّإعغبد ِغ االرفبل١بد ثؼمذ االٌزضاَ•

 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  



 انتعهيى

 ر١ّٙذ

 ِغزٍضِبد اٌزؼ١ٍُ اٌّبد٠خ

 ِغزٍضِبد اٌزٛص١ك ٚاٌزٛص١ف ٌذػُ ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ

 ِغزٍضِبد اداسح ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ 

 ٔزبئظ رم١١ُ اٌطٍجخ ٌٍّبدح اٌذساع١خ

 لغُ اٌمبْٔٛ – و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌغ١بعخ

 لغُ االلزصبد –االداسح ٚااللزصبد  و١ٍخ

 لغُ ػٍَٛ اٌؾبعجبد –و١ٍخ اٌؾبعجبد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

 لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ –و١ٍخ اٌٍغبد 

 ٔزبئظ رم١١ُ اٌزذس٠غ١١ٓ ٌشٚؤعبء االلغبَ اٌؼ١ٍّخ

 ٔزبئظ رم١١ُ سٚؤعبء االلغبَ ٌٍزذس٠غ١١ٓ

 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 تًٓيذ
 

 ِٓ ٚاالعزٕزبط ٚاٌزؾ١ًٍ اٌزفى١ش ػٍٝ لبدس خش٠ظ اٌؼًّ ٚعٛق ٌٍّغزّغ رذفغ اْ اٌغبِؼخ رٍزضَ
  اٌزّؾٛس ٘زا ِغزٍضِبد رٛف١ش ػٍٝ ٚاٌزأو١ذ اٌطبٌت ؽٛي اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ رّؾٛس اػبدح خالي

 ٚرط٠ٛش اٌؼب١ٌّخ اٌزطٛساد ٌّٛاوجخ ع٠ٕٛبا  رؾذ٠ضٙب ػٍٝ ٚاٌؼًّ اٌذساع١خ اٌّمشساد ثّزبثؼخ
 . اٌّؼبصش اٌزؼ١ٍُ أّبط ِٓ ٌاللزشاة اٌمذساد

 
 
 
 

 انًبديتيستهزيبث انتعهيى 
 

 ِغ اٌٙٛاء ِٚى١فخ ػب١ٌخ ثّٛاصفبد اٌٚٝ وّشؽٍخ دساع١خ لبػخ (60) ر١ٙئخ رُ : انقبعبث – أالا 
 : اٌزب١ٌخ االٌىزش١ٔٚخ ثبٌّؼذاد ٚرغ١ٙض٘ب الئك ثأصبس رأص١ضٙب

 
 . اٌّشئٟ اٌؼشض اعٙضح-
 . االثٙبَ ثصّخ ثبعزخذاَ اٌطٍجخ ٚأصشاف ؽضٛس رغغ١ً اعٙضح-
 . اٌغبِؼخ ٚدٚائش اٌذساعخ ٌمبػبد اٌّشالجخ وب١ِشاد-
 
 

 رغ١ٙض رُ ٌٍّخزجشاد ِخصصخ لبػبد ػششح اٌغبِؼخ و١ٍبد ػٍٝ رزٛصع : انًختبراث – ثبَيب
 اٌصٛد ٌّخزجش ٚلبػخ اٌؾبعجبد ٌّمشساد اٌؼٍّٟ ٌٍزذس٠ت ٚاٌّؼذاد االعٙضح ثبؽذس ِٕٙب عزخ
   . اٌٍغخ رؼ١ٍُ  ِغبي فٟ االٌىزش١ٔٚخ االعٙضح ثبؽذس ِغٙض االٔى١ٍض٠خ اٌٍغخ لغُ فٟ

 
 

 اٌغبِؼخ سئبعخ فٟ اٌّشوض٠خ اٌّىزجخ ٟ٘ عبِؼزٕب فٟ اٌشئ١غ١خ اٌّىزجبد : انًكتببث – ثبنثب
  اٌغبِؼخ ٚفشد . ٌٍّطبٌؼخ ِز١ّضح لبػخ ِىزجخ ثىً ٍِٚؾك ٚااللزصبد االداسح و١ٍخ ِٚىزجخ

 اٌىزت اػذاد ٌض٠بدح اٌّّىٕخ اٌفشص وً اعزغالي ػٓ فضالا  سف١غ طشاص ِٓ ِٚٛعٛداد اصبس
 أغبص ٚرُ ِىزجخ ثىً ٍِؾمخ اٌىزش١ٔٚخ ِىزجبد ثأشبء ِذح ِٕز اٌغبِؼخ ثذأد . اٌّىزجبد فٟ

 . ٌزط٠ٛش٘ب اٌؼًّ ٚعبسٞ ِزطٍجبرٙب وبفخ
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 يستهزيبث انتٕثيق ٔانتٕصيف نذعى برايج انتعهيى
 

ثىزبثخ د١ًٌ اسشبد اٌطبٌت ٚاٌزٞ ع١زُ رٛص٠ؼٗ ػٍٝ اٌجذء :  دنيم ارشبد انطبنب  –أال 
ٚاٌزٞ ٠زضّٓ ِؼٍِٛبد وبٍِخ ػٓ اٌغبِؼخ  2012-2011اٌطٍجخ فٟ ثذء اٌؼبَ اٌذساعٟ 

ٚاٌى١ٍبد ٚااللغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ فضالا ػٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاالٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد 
 .اٌّزؼٍمخ ثشإْٚ اٌطٍجخ 

 
 

اصذاس د١ًٌ اٌّمشساد اٌذساع١خ ثٕغخز١ٗ اٌّخزصشح : دنيم انًقرراث انذراسيت  –ثبَيب 
ٚاٌّفصٍخ ٚاٌزأو١ذ ػٍٝ اػزّبد اٌىزبة اٌّغبػذ اٌٝ عبٔت اٌىزبة إٌّٙغٟ ٌزٛع١غ 

 .ِؼبسف اٌطٍجخ 
 
 
 
 
 

 يستهزيبث ادارة برايج انتعهيى 
 

ثىشاعخ  2011-2010رُ اٌؼًّ فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ : كراست انًبدة انذراسيت  –أال 
وبفخ ٌزٛض١ؼ اٌّبدح اٌذساع١خ ٚاٌزٟ رُ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌطٍجخ فٟ اٌّشاؽً اٌذساع١خ 

 . ػًّ ٌٍطبٌت ٚاٌزذس٠غٟ ا٘ذاف اٌّمشساد اٌذساع١خ ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّمصٛدح ٚد١ًٌ 
 
 

ٔظبَ اٌىزشٟٚٔ سص١ٓ ٌٍغبْ االِزؾب١ٔخ ٠إِٓ اعزخذاَ : اانهجبٌ االيتحبَيت  –ثبَيب 
 .اٌغشػخ ٚاٌذلخ ِٚإِٓ ضذ االخزشاق ئال ٌؼذد ِؾذٚد عذا ِٓ اٌّخ١ٌٛٓ ثبعزخذاِٗ 



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 د١ًٌ اٌّمشساد اٌذساع١خ
 اٌّخزصش

 د١ًٌ اٌّمشساد اٌذساع١خ
 اٌّفصً

 وشاعخ اٌّبدح اٌذساع١خ



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 عغً اٌذسعبد االِزؾب١ٔخ
 (ِخشعبد ٔظبَ اٌٍغبْ االِزؾب١ٔخ)



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 َتبئج تقييى انطهبت نهًبدة انذراسيت



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 كهيت انقبٌَٕ ٔانسيبست
 

 قسى انقبٌَٕ
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12345678

2.52.22.51.93.02.32.12.7ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

2.12.52.51.73.02.42.12.3ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.32.42.51.93.02.32.32.1ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.12.52.71.83.02.42.22.1ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.52.82.62.13.02.42.42.6ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 1.81.72.21.82.51.92.12.5ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.32.02.11.93.02.32.32.5ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.42.02.52.53.02.32.52.4ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.52.42.61.93.02.42.52.6ْم حبٔل ان

2.22.42.21.93.02.21.92.3ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.32.32.41.93.02.32.22.4انًؼذل انؼبو11

12345678

1.93.02.93.02.62.52.81.5ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

1.82.83.02.82.32.32.61.7ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

1.82.82.92.92.43.42.61.6ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.02.83.03.02.22.32.81.6ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.82.83.02.72.62.72.82.4ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 1.82.62.92.62.52.42.51.7ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

1.82.52.72.72.62.32.22.3ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.02.52.52.52.12.12.52.3ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.22.82.72.82.52.52.72.0ْم حبٔل ان

2.02.72.62.92.72.32.61.9ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.02.72.82.82.52.52.61.9انًؼذل انؼبو11

123

اٜعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى  يؼٛبس ان

خٛذيزٕعظ يمجٕل 

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                              نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011                                  

د

مبٌَٕ                           انًشحهخ  /  االٔنٗ                     مغى  /  ان مبٌَٕ ٔانغٛبعخ                        ان                                        انكهٛخ  /  ان

اٜعئهخ 
زذسٚغٍٛٛ  ان

ثبَٛخ                     مبٌَٕ                        انًشحهخ  /  ان مغى  /  ان مبٌَٕ ٔانغٛبعخ                        ان                               كهٛخ  /  ان



2 

12345678

2.82.82.52.72.12.82.51.9ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

2.82.92.42.92.42.82.42.2ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.82.82.52.82.02.82.42.0ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.83.02.52.92.03.02.72.2ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 3.02.82.52.82.32.83.02.5ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.72.82.42.32.32.32.32.0ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.52.82.42.52.32.52.62.6ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.72.52.32.72.02.72.52.2ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.82.92.52.52.12.82.62.4ْم حبٔل ان

2.82.92.32.62.32.82.82.3ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.52.82.42.72.22.72.62.2انًؼذل انؼبو11

123456789

1.52.53.02.52.63.02.82.02ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

1.82.32.92.72.72.82.52.31ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.02.22.82.62.52.92.82.02ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.12.23.02.82.82.83.02.23ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.32.22.82.82.83.03.02.72ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.12.42.92.32.63.02.02.33ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

1.92.32.92.32.52.81.81.82ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.52.42.82.42.42.82.82.52ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.22.32.82.62.63.02.72.12ْم حبٔل ان

2.02.22.62.52.52.81.71.82ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

##2.02.32.92.62.62.92.52.2انًؼذل انؼبو11

123

اٜعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى  يؼٛبس ان

خٛذيزٕعظ يمجٕل 

غهجخ نهًبدح انذساعٛخ                                   خبيؼخ َٕسٔص                                                                     َزبئح رمًٛٛبد ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                              نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011                                  

د

ثبنثخ                     مبٌَٕ                         انًشحهخ  /  ان مغى  /  ان مبٌَٕ ٔانغٛبعخ                        ان                                     انكهٛخ  /  ان

اٜعئهخ 
زذسٚغٍٛٛ  ان

مبٌَٕ                          انًشحهخ  /  انشاثؼخ                     مغى  /  ان مبٌَٕ ٔانغٛبعخ                          ان                  انكهٛخ  /  ان



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 كهيت االدارة ٔاالقتصبد
 

 قسى االقتصبد



2 

12345678

2.63.02.32.41.83.02.52.3ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

2.83.02.22.21.83.02.82.4ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.73.01.92.21.93.02.52.3ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

3.02.82.22.22.23.02.02.8ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 3.03.02.22.62.12.92.82.3ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.63.01.71.61.33.02.31.9ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.52.92.21.81.83.02.32.3ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.52.92.12.01.73.02.42.3ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.92.92.21.82.03.01.92.4ْم حبٔل ان

2.83.02.31.71.83.02.32.3ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.83.02.12.11.83.02.42.3 انًؼذل انؼبو11

123456

3.03.02.52.82.61.8ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

3.03.02.22.52.82.3ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

3.03.02.32.72.52.3ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.92.92.62.82.42.2ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.83.02.82.62.12.7ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.82.92.12.62.12.4ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.82.92.72.42.52.0ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

3.03.02.32.42.52.2ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 3.03.02.42.72.22.3ْم حبٔل ان

2.82.91.82.82.42.6ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.93.02.42.62.42.3انًؼذل11

123

االعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى  يغزٕٚبد ان

خٛذيزٕعظ يمجٕل 

غهجخ نهًبدح انذساعٛخ                                   خبيؼخ َٕسٔص                                                                     َزبئح رمًٛٛبد ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                              نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011                                  

د

مغى  /  االلزصبد                          انًشحهخ  /  االٔنٗ                                                              انكهٛخ  /  االداسح ٔااللزصبد                      ان

االعئهخ 
زذسٚغٍٛٛ  ان

ثبَٛخ                     مغى  /  االلزصبد                       انًشحهخ  /  ان                                      انكهٛخ  /  االداسح ٔااللزصبد                      ان



2 

1234567

2.52.83.02.82.31.72.5ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

2.72.92.92.72.01.82.5ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.72.92.82.42.01.92.3ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.72.92.92.62.62.22.5ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.83.02.93.02.21.82.8ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.22.62.82.51.81.82.8ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.52.82.72.62.22.22.3ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.52.62.92.62.61.82.5ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.52.92.92.42.32.02.8ْم حبٔل ان

2.33.02.82.21.91.92.2ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.62.82.92.62.21.92.5انًؼذل11

123456

2.02.42.72.02.21.8ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

2.22.72.81.82.42.0ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.12.52.61.92.22.2ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.12.32.92.32.32.0ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.62.83.02.22.21.4ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.02.42.71.42.31.6ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

1.62.42.52.32.32.4ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.32.62.32.72.62.6ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.02.52.42.32.02.0ْم حبٔل ان

1.72.33.01.82.41.7ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.12.52.72.12.32.0انًؼذل11

123

اٜعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى  يؼٛبس ان

خٛذيزٕعظ يمجٕل 

غهجخ نهًبدح انذساعٛخ                                   خبيؼخ َٕسٔص                                                                     َزبئح رمًٛٛبد ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                              نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011                                  

د

ثبنثخ                     مغى  /  االلزصبد                      انًشحهخ  /  ان                                         انكهٛخ  /  االداسح ٔااللزصبد                      ان

االعئهخ 
زذسٚغٍٛٛ  ان

مغى  /  االلزصبد                     انًشحهخ  /  انشاثؼخ                                                              انكهٛخ  /  االداسح ٔااللزصبد                      ان



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 كهيت انحبسببث ٔتكُٕنٕجيب انًعهٕيبث
 

 قسى عهٕو انحبسببث



2 

1234567

2.63.02.62.82.22.81.8ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

2.93.02.52.82.72.92.2ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.82.82.22.52.52.71.8ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.92.72.32.72.22.51.9ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.73.02.83.02.52.92.3ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.82.62.32.61.82.81.9ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.82.92.22.51.92.72.1ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.72.82.22.71.62.32.1ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.72.72.72.52.12.41.9ْم حبٔل ان

2.92.62.52.82.42.61.9ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.82.82.42.72.22.72.0انًؼذل انؼبو11

1234567

1.82.22.52.02.82.51.8ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

1.81.72.82.12.82.82.3ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.02.12.41.32.82.32.4ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.02.13.02.22.82.32.4ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.62.82.82.52.42.43.0ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.12.02.12.12.52.62.6ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.32.12.21.42.62.42.3ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.42.32.81.82.82.52.5ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 1.91.92.32.02.82.62.5ْم حبٔل ان

2.22.12.62.12.82.62.4ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.12.12.62.02.72.52.4انًؼذل انؼبو11

ثبَٛخ                     مغى  /  انحبعجبد                       انًشحهخ  /  ان              انكهٛخ  /  ػهٕو انحبعجبد ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد                        ان

غهجخ نهًبدح انذساعٛخ                                   خبيؼخ َٕسٔص                                                                     َزبئح رمًٛٛبد ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                              نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011                                  

د

مغى  /  انحبعجبد                                  انًشحهخ  /  االٔنٗ                     انكهٛخ  /  ػهٕو انحبعجبد ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد                        ان

اٜعئهخ 
زذسٚغٍٛٛ  ان

123

اٜعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى  يؼٛبس ان

خٛذيزٕعظ يمجٕل 



2 

1234567

2.01.52.62.42.51.52.6ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

2.31.72.52.32.01.72.7ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.31.52.22.31.91.52.5ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.01.52.32.12.31.52.5ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.92.22.82.82.82.22.5ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.41.62.33.01.91.62.6ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.81.72.22.72.21.72.1ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.21.82.22.52.01.82.0ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.31.82.72.52.01.82.6ْم حبٔل ان

2.21.22.52.52.11.22.5ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.31.72.42.52.21.72.5انًؼذل انؼبو11

12345

2.62.32.81.62.7ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

2.41.92.42.23.0ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

2.62.32.52.22.8ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.32.22.52.42.5ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 3.01.72.93.02.9ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 2.41.82.52.82.3ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.51.32.62.82.4ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.81.92.82.92.3ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.42.32.52.12.8ْم حبٔل ان

2.41.92.32.22.5ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.52.02.62.42.6انًؼذل11

خٛذيزٕعظ 

123

مغى  /  انحبعجبد                       انًشحهخ  /  انشاثؼخ                                  انكهٛخ  /  ػهٕو انحبعجبد ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد                        ان

اٜعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى  يؼٛبس ان

يمجٕل 

غهجخ نهًبدح انذساعٛخ                                   خبيؼخ َٕسٔص                                                                     َزبئح رمًٛٛبد ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                              نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011                                  

د

ثبنثخ                     مغى  /  انحبعجبد                           انًشحهخ  /  ان انكهٛخ  /  ػهٕو انحبعجبد ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد                        ان

اٜعئهخ 
زذسٚغٍٛٛ  ان



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 كهيت انهغبث
 

 قسى انهغت االَكهيزيت
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12345678

1.72.82.32.92.42.32.72.8ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

2.22.82.32.82.02.42.82.5ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

1.92.82.22.92.32.12.72.8ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

2.02.52.02.71.92.02.52.6ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 2.93.02.02.82.52.82.53.0ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 1.72.31.83.02.02.02.22.8ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

2.32.52.82.82.32.32.92.6ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.82.72.72.52.72.42.52.1ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 2.32.32.22.52.32.32.42.5ْم حبٔل ان

2.22.32.12.82.32.42.32.8ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

2.22.62.22.82.32.32.62.7انًؼذل انؼبو11

123456789

3.02.42.31.72.82.52.62.83ْم كبَذ أْذاف انًبدح انذساعٛخ ٔاضحخ ٔخهٛخ؟1

3.02.52.62.32.92.82.22.93ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ اػذاد كشاعخ انًبدح؟2

3.02.72.51.92.62.92.72.93ْم ثزل االعزبر انًُغك خٓذًا فٙ رُغٛك ٔرغجٛك كشاعخ انًبدح؟3

3.02.42.52.82.52.72.02.83ْم اعزخذو االعزبر ايثهخ ٔرغجٛمبد رزٕافك يغ يحزٕٖ انًٕضٕع فٙ كم انًحبضشاد؟4

زذسٚغٙ ٚزصشف ثٓذٔء ٔاحزشاو اثُبء انًحبضشح5 3.02.83.02.22.42.82.83.03ْم كبٌ ان

غهجخ ٔشكبٔٚٓى؟6 3.02.12.72.01.82.22.42.83ْم كبٌ االعزبر ٚٓزى ثبَزمبداد ان

3.02.42.32.32.62.82.42.83ْم رى رٕفٛش انًؼهٕيبد انخبصخ ثباليزحبَبد ثشكم خٛذ؟7

2.82.42.32.32.62.72.42.83ْم كبَذ أعئهخ االيزحبَبد رؼكظ يحزٕٖ كشاعخ انًبدح؟8

ٓبيخ نهًٕضٕع؟9 ُمبط ان مبء انًحبضشاد اٌ ٚحهم ثجغبعخ انًجبدئ ٔان زذسٚغٙ اثُبء ان 3.02.42.42.12.72.82.32.83ْم حبٔل ان

3.02.32.32.32.12.82.32.83ْم خصص االعزبر ٔلزًب نالعئهخ ْٔم حبٔل اٌ ٚدٛت ػٍ ْزِ االعئهخ؟10

3.02.42.52.22.52.72.42.83انًؼذل انؼبو11

123

اٜعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى  يؼٛبس ان

خٛذيزٕعظ يمجٕل 

غهجخ نهًبدح انذساعٛخ                                   خبيؼخ َٕسٔص                                                                     َزبئح رمًٛٛبد ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                              نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011                                  

د

هغخ االَكهٛضٚخ                    انًشحهخ  /  االٔنٗ                     مغى  /  ان هغبد                          ان                                               انكهٛخ  /  ان

اٜعئهخ 
زذسٚغٍٛٛ  ان

ثبَٛخ                     هغخ االَكهٛضٚخ                    انًشحهخ  /  ان مغى  /  ان هغبد                          ان                                               انكهٛخ  /  ان



 يجهس ضًبٌ انجٕدة
 انتقرير انُٓبئي نهعبو انذراسي

  2010-2011  

 انتذريسييٍ ٔ رٔؤسبء االقسبو انعهًيت
 

 تقييى كفبءة االداء
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تٕقيتاث انًقشسة  ٔيؼٕض انًذاضشاث انتي اليذضشْا.1 24434353334435دٔايّ ًَٕرجي ٔيذضش في ان

طهبت.2 34434353335435يٓتى بسيش انذساست ٔدٔاو ان

تؼهيى.3 24433343335444يشكز ػهٗ انجٕدة  ٔخطٗ خطٕاث جيذة نتأكيذ انجٕدة  في ان

يٓى بًُظاس ٔادذ.4 طهبت ٔيُظش ان 34323344335434ال يفشق بيٍ ان

صانخ انؼاو.5 تذخالث انخاسجيت في شؤٌٔ انذساست ٔقشاساتّ يٕضٕػيت  ٔفي ان 24323344335434ال يقبم ان

تؼأٌ يغ االساتزة ٔ انًٕظفيٍ ٔنّ َفس طٕيم ٔيتؼايم يؼٓى بكم ادتشاو .6 24423344335445يتًتغ بشٔح ان

34433354335435يتًكٍ في اختصاصّ ًَٕٔرج يقتذٖ بّ كأكاديًي َاجخ  ٔيستًش في تطٕيش قذساتّ.7

33534353335435يذاضش َاجخ ٔجًيغ انطالب ساضيٍ ػٍ آداءِ.8

34533253335334بادث َاجخ ٔيتًكٍ في يجال اختصاصّ.9

صادسة يٍ انجٓاث انؼهيا بسشػت ٔاَتظاو.10 تؼهيًاث ان 24433354334345يُفز ان

تي يكهف بٓا بشكم جيذ.11 تذسيس( ان ٕاجباث االخشٖ)غيش ان 24433344335345يُفز ان

2743443036325039333353413751يجًٕع انذسجاث12

151617181920212223242526272829

تٕقيتاث انًقشسة  ٔيؼٕض انًذاضشاث انتي اليذضشْا.1 553445544344443دٔايّ ًَٕرجي ٔيذضش في ان

طهبت.2 554435544344444يٓتى بسيش انذساست ٔدٔاو ان

تؼهيى.3 544435544344343يشكز ػهٗ انجٕدة  ٔخطٗ خطٕاث جيذة نتأكيذ انجٕدة  في ان

يٓى بًُظاس ٔادذ.4 طهبت ٔيُظش ان 533445544344334ال يفشق بيٍ ان

صانخ انؼاو.5 تذخالث انخاسجيت في شؤٌٔ انذساست ٔقشاساتّ يٕضٕػيت  ٔفي ان 523444544344343ال يقبم ان

تؼأٌ يغ االساتزة ٔ انًٕظفيٍ ٔنّ َفس طٕيم ٔيتؼايم يؼٓى بكم ادتشاو .6 523445553344344يتًتغ بشٔح ان

554435553344443يتًكٍ في اختصاصّ ًَٕٔرج يقتذٖ بّ كأكاديًي َاجخ  ٔيستًش في تطٕيش قذساتّ.7

554435553345343يذاضش َاجخ ٔجًيغ انطالب ساضيٍ ػٍ آداءِ.8

443435553344443بادث َاجخ ٔيتًكٍ في يجال اختصاصّ.9

صادسة يٍ انجٓاث انؼهيا بسشػت ٔاَتظاو.10 تؼهيًاث ان 434445454344443يُفز ان

تي يكهف بٓا بشكم جيذ.11 تذسيس( ان ٕاجباث االخشٖ)غيش ان 533445454345333يُفز ان

534138443954535040334446384236يجًٕع انذسجاث12

خٛذ خذآخٛذ يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى يغزٕٚبد ان

12345

مغى انؼهًٙ نهزذسٚغٍٛٛ خبيؼخ َٕسٔص                                                                َزبئح رمٛٛى  سئٛظ ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                            نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011 

مغى  /     د.خالل حغٍٛ ػُض مبٌَٕ                       سئٛظ ان مغى  /   ان مبٌَٕ ٔانغٛبعخ                          ان انكهٛخ  /    ان

االعئهخ د

االعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان
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تٕقيتاث انًقشسة  ٔيؼٕض انًذاضشاث انتي اليذضشْا.1 53533542352545دٔايّ ًَٕرجي ٔيذضش في ان

طهبت.2 43533433342544يٓتى بسيش انذساست ٔدٔاو ان

تؼهيى.3 33443333243353يشكز ػهٗ انجٕدة  ٔخطٗ خطٕاث جيذة نتأكيذ انجٕدة  في ان

يٓى بًُظاس ٔادذ.4 طهبت ٔيُظش ان 53245544455343ال يفشق بيٍ ان

صانخ انؼاو.5 تذخالث انخاسجيت في شؤٌٔ انذساست ٔقشاساتّ يٕضٕػيت  ٔفي ان 44345343355253ال يقبم ان

تؼأٌ يغ االساتزة ٔ انًٕظفيٍ ٔنّ َفس طٕيم ٔيتؼايم يؼٓى بكم ادتشاو .6 55353544554444يتًتغ بشٔح ان

44354454353534يتًكٍ في اختصاصّ ًَٕٔرج يقتذٖ بّ كأكاديًي َاجخ  ٔيستًش في تطٕيش قذساتّ.7

34244443343533يذاضش َاجخ ٔجًيغ انطالب ساضيٍ ػٍ آداءِ.8

55344344254344بادث َاجخ ٔيتًكٍ في يجال اختصاصّ.9

صادسة يٍ انجٓاث انؼهيا بسشػت ٔاَتظاو.10 تؼهيًاث ان 53543553555354يُفز ان

تي يكهف بٓا بشكم جيذ.11 تذسيس( ان ٕاجباث االخشٖ)غيش ان 43554533442453يُفز ان

4740404541524336375138424640يجًٕع انذسجاث12

151617181920212223242526272829

454434455354444دٔايّ ًَٕرجي ٔيذضش في انتٕقيتاث انًقشسة  ٔيؼٕض انًذاضشاث انتي اليذضشْا.1

445434444344433يٓتى بسيش انذساست ٔدٔاو انطهبت.2

533334433343332يشكز ػهٗ انجٕدة  ٔخطٗ خطٕاث جيذة نتأكيذ انجٕدة  في انتؼهيى.3

ظش انيٓى بًُظاس ٔادذ.4 433324355243443ال يفشق بيٍ انطهبت ُٔي

533233344333433ال يقبم انتذخالث انخاسجيت في شؤٌٔ انذساست ٔقشاساتّ يٕضٕػيت  ٔفي انصانخ انؼاو.5

453554555455444يتًتغ بشٔح انتؼأٌ يغ االساتزة ٔ انًٕظفيٍ ٔنّ َفس طٕيم ٔيتؼايم يؼٓى بكم ادتشاو .6

433334354344443يتًكٍ في اختصاصّ ًَٕٔرج يقتذٖ بّ كأكاديًي َاجخ  ٔيستًش في تطٕيش قذساتّ.7

332244354344444يذاضش َاجخ ٔجًيغ انطالب ساضيٍ ػٍ آداءِ.8

433333444443434بادث َاجخ ٔيتًكٍ في يجال اختصاصّ.9

فز انتؼهيًاث انصادسة يٍ انجٓاث انؼهيا بسشػت ٔاَتظاو.10 554545555455444ُي

فز انٕاجباث االخشٖ)غيش انتذسيس( انتي يكهف بٓا بشكم جيذ.11 454435545455444ُي

464237383644434948364743434038يجًٕع انذسجاث12

خٛذ خذآخٛذ يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

زذسٚغٍٛٛ  ان

زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى يغزٕٚبد ان

12345

مغى انؼهًٙ نهزذسٚغٍٛٛ خبيؼخ َٕسٔص                                              َزبئح رمٛٛى  سئٛظ ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                         نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011 

مغى  /   د.خبنذح رٌَٕ يشػٙ           مبٌَٕ                    سئٛظ ان مغى  /    ان مبٌَٕ ٔانغٛبعخ                          ان انكهٛخ  /   ان

االعئهخ د

االعئهخ د



2 

1234567891011121314151617181920

تٕقيتاث انًقشسة  ٔيؼٕض انًذاضشاث انتي اليذضشْا.1 54455545455445443535دٔايّ ًَٕرجي ٔيذضش في ان

طهبت.2 54454555355455444545يٓتى بسيش انذساست ٔدٔاو ان

تؼهيى.3 43444445444444444544يشكز ػهٗ انجٕدة  ٔخطٗ خطٕاث جيذة نتأكيذ انجٕدة  في ان

يٓى بًُظاس ٔادذ.4 طهبت ٔيُظش ان 54555555345455354555ال يفشق بيٍ ان

5
صانخ  تذخالث انخاسجيت في شؤٌٔ انذساست ٔقشاساتّ يٕضٕػيت  ٔفي ان ال يقبم ان

انؼاو.
54555555245455454554

6
تؼأٌ يغ االساتزة ٔ انًٕظفيٍ ٔنّ َفس طٕيم ٔيتؼايم يؼٓى بكم  يتًتغ بشٔح ان

ادتشاو .
54555555355555455555

44554555345455444454يتًكٍ في اختصاصّ ًَٕٔرج يقتذٖ بّ كأكاديًي َاجخ  ٔيستًش في تطٕيش قذساتّ.7

54355555345455444545يذاضش َاجخ ٔجًيغ انطالب ساضيٍ ػٍ آداءِ.8

44554555355555443545بادث َاجخ ٔيتًكٍ في يجال اختصاصّ.9

صادسة يٍ انجٓاث انؼهيا بسشػت ٔاَتظاو.10 تؼهيًاث ان 55555555355355555555يُفز ان

تي يكهف بٓا بشكم جيذ.11 تذسيس( ان ٕاجباث االخشٖ)غيش ان 55554555355355555555يُفز ان

5245505450545355345054445354454945544952يجًٕع انذسجاث12

زذسٚغٍٛٛ  ان

مغى  /  د.عًٛش فخش٘ َؼًخ          مغى  /   االلزصبد                        سئٛظ ان انكهٛخ  /    االداسح  ٔااللزصبد                              ان

خٛذ خذآ خٛذ يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

مغى انؼهًٙ نهزذسٚغٍٛٛ خبيؼخ َٕسٔص                                                                       َزبئح رمٛٛى  سئٛظ ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                                     نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011 

زمٛٛى يغزٕٚبد ان

12345

االعئهخ د



2 

1234567891011121314

54333554435553دٔايّ ًَٕرجي ٔيذضش في انتٕقيتاث انًقشسة  ٔيؼٕض انًذاضشاث انتي اليذضشْا.1

54444555544454يٓتى بسيش انذساست ٔدٔاو انطهبت.2

43333444434443يشكز ػهٗ انجٕدة  ٔخطٗ خطٕاث جيذة نتأكيذ انجٕدة  في انتؼهيى.3

ظش انيٓى بًُظاس ٔادذ.4 54444455545553ال يفشق بيٍ انطهبت ُٔي

55544555545553ال يقبم انتذخالث انخاسجيت في شؤٌٔ انذساست ٔقشاساتّ يٕضٕػيت  ٔفي انصانخ انؼاو.5

55454554554553يتًتغ بشٔح انتؼأٌ يغ االساتزة ٔ انًٕظفيٍ ٔنّ َفس طٕيم ٔيتؼايم يؼٓى بكم ادتشاو .6

55545445444443يتًكٍ في اختصاصّ ًَٕٔرج يقتذٖ بّ كأكاديًي َاجخ  ٔيستًش في تطٕيش قذساتّ.7

55534444444453يذاضش َاجخ ٔجًيغ انطالب ساضيٍ ػٍ آداءِ.8

54433334333333بادث َاجخ ٔيتًكٍ في يجال اختصاصّ.9

فز انتؼهيًاث انصادسة يٍ انجٓاث انؼهيا بسشػت ٔاَتظاو.10 54444544444553ُي

فز انٕاجباث االخشٖ)غيش انتذسيس( انتي يكهف بٓا بشكم جيذ.11 54444454544553ُي

5447454142484948484246495134يجًٕع انذسجاث12

مغى انؼهًٙ نهزذسٚغٍٛٛ خبيؼخ َٕسٔص                                                                َزبئح رمٛٛى  سئٛظ ان

 يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                            نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011 

مغى  /   د.ػذ٘ فٕص٘ خًبل         مغى  /   انحبعجبد               سئٛظ ان انكهٛخ  /    ػهٕو انحبعجبد ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد                ان

زمٛٛى يغزٕٚبد ان

145

زذسٚغٍٛٛ  ان

2

خٛذ خذآ خٛذ يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

االعئهخ د

3
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1234567891011

تٕقيتاث انًقشسة  ٔيؼٕض انًذاضشاث انتي اليذضشْا.1 34554353444دٔايّ ًَٕرجي ٔيذضش في ان

طهبت.2 34543343434يٓتى بسيش انذساست ٔدٔاو ان

تؼهيى.3 34553343334يشكز ػهٗ انجٕدة  ٔخطٗ خطٕاث جيذة نتأكيذ انجٕدة  في ان

يٓى بًُظاس ٔادذ.4 طهبت ٔيُظش ان 34553453434ال يفشق بيٍ ان

صانخ انؼاو.5 تذخالث انخاسجيت في شؤٌٔ انذساست ٔقشاساتّ يٕضٕػيت  ٔفي ان 35443343324ال يقبم ان

تؼأٌ يغ االساتزة ٔ انًٕظفيٍ ٔنّ َفس طٕيم ٔيتؼايم يؼٓى بكم ادتشاو .6 35554354234يتًتغ بشٔح ان

35554454344يتًكٍ في اختصاصّ ًَٕٔرج يقتذٖ بّ كأكاديًي َاجخ  ٔيستًش في تطٕيش قذساتّ.7

35553443334يذاضش َاجخ ٔجًيغ انطالب ساضيٍ ػٍ آداءِ.8

33443443333بادث َاجخ ٔيتًكٍ في يجال اختصاصّ.9

صادسة يٍ انجٓاث انؼهيا بسشػت ٔاَتظاو.10 تؼهيًاث ان 44443344444يُفز ان

تي يكهف بٓا بشكم جيذ.11 تذسيس( ان ٕاجباث االخشٖ)غيش ان 44443353443يُفز ان

3547515036374936373642يجًٕع انذسجاث12

خٛذ خذآ

123

خٛذ  يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

5

االعئهخ د

4

مغى انؼهًٙ نهزذسٚغٍٛٛ خبيؼخ َٕسٔص                                                           َزبئح رمٛٛى  سئٛظ ان

يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                        نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011 

مغى  /     د.آصاد أحًذ عؼذٌٔ       هغخ االَكهٛضٚخ                   سئٛظ ان مغى  /       ان هغبد                                ان انكهٛخ  /      ان

زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى يغزٕٚبد ان
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انًؼذل12345678

زٕلٛزبد انًمشسح.1 355515354.0دٔايّ ًَٕرخٙ ٔٚحضش فٙ ان

غالة.2 555535554.8ٚٓزى ثبالششاف ػهٗ عٛش انذساعخ ٔدٔاو االعبرزح ٔان

زؼهٛى ٔاالداسح.3 555545454.8ٚشكض ػهٗ اندٕدح  ٔخغٗ خغٕاد خٛذح  نزأكٛذ اندٕدح  فٙ ان

ٛٓى ثًُظبس ٔاحذ.4 535515554.3ال ٚفشق ثٍٛ االعبرزح ُٔٚظش ان

صبنح انؼبو.5 زذسٚغٛخ ٔ لشاسارّ  يٕضٕػٛخ  ٔفٙ ان 555525544.5الٚغًح ثبنزذخالد انخبسخٛخ فٙ االيٕس االداسٚخ ٔان

ٛٓى  ثكم احزشاو ٔ ٚزمجم يالحظبرٓى.6 غالة ُٔٚظش ان 535525544.3نذّٚ َفظ عٕٚم يغ االعبرزح ٔان

555534444.4يزًكٍ فٙ اخزصبصّ ًَٕٔرج خٛذ ناللزذاء كأكبدًٚٙ َبخح ٔيغزًش فٙ رغٕٚش لذسارّ انؼهًٛخ.7

غالة ساضٍٛ ػٍ أداءِ.8 555534444.4يحبضش َبخح ٔان

555535444.5ثبحث َبخح فٙ اخزصبصّ.9

زٙ ٚكهفٓى ثٓب ٔٚشدؼٓى ػهٛٓب.10 ٕاخجبد ان 535425544.1ٚشبسن االعبرزح فٙ ان

484450492448444443.9يدًٕع انذسخبد.11

45

خٛذ خذآخٛذ 

23

مغى : )1(      رغهغم سئٛظ ان

مغى     زذسٚغٍٛٛ نشئٛظ ان خبيؼخ َٕسٔص                                                     َزبئح رمٛٛى ان

 يدبط ضًبٌ اندٕدح                                              نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011                  

يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

االعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى يغزٕٚبد ان

1



2 

انًؼذل123456789101112131415161718

زٕلٛزبد انًمشسح.1 5455555555555555554.9دٔايّ ًَٕرخٙ ٔٚحضش فٙ ان

غالة.2 5355555555555555554.9ٚٓزى ثبالششاف ػهٗ عٛش انذساعخ ٔدٔاو االعبرزح ٔان

زؼهٛى ٔاالداسح.3 3255554555445555454.5ٚشكض ػهٗ اندٕدح  ٔخغٗ خغٕاد خٛذح  نزأكٛذ اندٕدح  فٙ ان

ٛٓى ثًُظبس ٔاحذ.4 5135535545535555454.3ال ٚفشق ثٍٛ االعبرزح ُٔٚظش ان

صبنح انؼبو.5 زذسٚغٛخ ٔ لشاسارّ  يٕضٕػٛخ  ٔفٙ ان 5245445545555555554.6الٚغًح ثبنزذخالد انخبسخٛخ فٙ االيٕس االداسٚخ ٔان

ٛٓى  ثكم احزشاو ٔ ٚزمجم يالحظبرٓى.6 غالة ُٔٚظش ان 4445445555445555454.6نذّٚ َفظ عٕٚم يغ االعبرزح ٔان

5455545555555555554.9يزًكٍ فٙ اخزصبصّ ًَٕٔرج خٛذ ناللزذاء كأكبدًٚٙ َبخح ٔيغزًش فٙ رغٕٚش لذسارّ انؼهًٛخ.7

غالة ساضٍٛ ػٍ أداءِ.8 5455545555545555554.8يحبضش َبخح ٔان

5455545545445555554.7ثبحث َبخح فٙ اخزصبصّ.9

زٙ ٚكهفٓى ثٓب ٔٚشدؼٓى ػهٛٓب.10 ٕاخجبد ان 5355535555545555554.7ٚشبسن االعبرزح فٙ ان

47314650484149504750474350505050475047.0يدًٕع انذسخبد.11

مغى     زذسٚغٍٛٛ نشئٛظ ان خبيؼخ َٕسٔص                                                                                  َزبئح رمٛٛى ان

 يدبط ضًبٌ اندٕدح                                                                          نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011                           

مغى : )2(      رغهغم سئٛظ ان

خٛذ خذآ خٛذ يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

االعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

زمٛٛى يغزٕٚبد ان

12345



2 

انًؼذل12345678910111213

زٕلٛزبد انًمشسح.1 45555545555554.8دٔايّ ًَٕرخٙ ٔٚحضش فٙ ان

غالة.2 34555535555554.6ٚٓزى ثبالششاف ػهٗ عٛش انذساعخ ٔدٔاو االعبرزح ٔان

زؼهٛى ٔاالداسح.3 33535534554554.2ٚشكض ػهٗ اندٕدح  ٔخغٗ خغٕاد خٛذح  نزأكٛذ اندٕدح  فٙ ان

ٛٓى ثًُظبس ٔاحذ.4 22545444445544.0ال ٚفشق ثٍٛ االعبرزح ُٔٚظش ان

صبنح انؼبو.5 زذسٚغٛخ ٔ لشاسارّ  يٕضٕػٛخ  ٔفٙ ان 33444425553543.9الٚغًح ثبنزذخالد انخبسخٛخ فٙ االيٕس االداسٚخ ٔان

ٛٓى  ثكم احزشاو ٔ ٚزمجم يالحظبرٓى.6 غالة ُٔٚظش ان 33554435555554.4نذّٚ َفظ عٕٚم يغ االعبرزح ٔان

23535434454554.0يزًكٍ فٙ اخزصبصّ ًَٕٔرج خٛذ ناللزذاء كأكبدًٚٙ َبخح ٔيغزًش فٙ رغٕٚش لذسارّ انؼهًٛخ.7

غالة ساضٍٛ ػٍ أداءِ.8 23545445455544.2يحبضش َبخح ٔان

22544444554554.1ثبحث َبخح فٙ اخزصبصّ.9

زٙ ٚكهفٓى ثٓب ٔٚشدؼٓى ػهٛٓب.10 ٕاخجبد ان 23444425545554.0ٚشبسن االعبرزح فٙ ان

2631484146433246474845504742.3يدًٕع انذسخبد.11

خٛذ خذآ

االعئهخ د

خٛذ يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

مغى : )3(       رغهغم سئٛظ ان

مغى           زذسٚغٍٛٛ نشئٛظ ان خبيؼخ َٕسٔص                                                                َزبئح رمٛٛى ان

123

يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                          نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011 

زمٛٛى يغزٕٚبد ان

45

زذسٚغٍٛٛ  ان
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123456789101112

زٕلٛزبد انًمشسح.1 555225533354دٔايّ ًَٕرخٙ ٔٚحضش فٙ ان

غالة.2 325352543253ٚٓزى ثبالششاف ػهٗ عٛش انذساعخ ٔدٔاو االعبرزح ٔان

زؼهٛى ٔاالداسح.3 424241234141ٚشكض ػهٗ اندٕدح  ٔخغٗ خغٕاد خٛذح  نزأكٛذ اندٕدح  فٙ ان

ٛٓى ثًُظبس ٔاحذ.4 415351242131ال ٚفشق ثٍٛ االعبرزح ُٔٚظش ان

صبنح انؼبو.5 زذسٚغٛخ ٔ لشاسارّ  يٕضٕػٛخ  ٔفٙ ان 334252542241الٚغًح ثبنزذخالد انخبسخٛخ فٙ االيٕس االداسٚخ ٔان

ٛٓى  ثكم احزشاو ٔ ٚزمجم يالحظبرٓى.6 غالة ُٔٚظش ان 335341553131نذّٚ َفظ عٕٚم يغ االعبرزح ٔان

435253534341يزًكٍ فٙ اخزصبصّ ًَٕٔرج خٛذ ناللزذاء كأكبدًٚٙ َبخح ٔيغزًش فٙ رغٕٚش لذسارّ انؼهًٛخ.7

غالة ساضٍٛ ػٍ أداءِ.8 445252543341يحبضش َبخح ٔان

445342232341ثبحث َبخح فٙ اخزصبصّ.9

زٙ ٚكهفٓى ثٓب ٔٚشدؼٓى ػهٛٓب.10 ٕاخجبد ان 344242442131ٚشبسن االعبرزح فٙ ان

373147244321403728203915يدًٕع انذسخبد.11

انًؼذل 131415161718192021222324

زٕلٛزبد انًمشسح.1 4144443134553.7دٔايّ ًَٕرخٙ ٔٚحضش فٙ ان

غالة.2 4134543233553.5ٚٓزى ثبالششاف ػهٗ عٛش انذساعخ ٔدٔاو االعبرزح ٔان

زؼهٛى ٔاالداسح.3 2233431132443.7ٚشكض ػهٗ اندٕدح  ٔخغٗ خغٕاد خٛذح  نزأكٛذ اندٕدح  فٙ ان

ٛٓى ثًُظبس ٔاحذ.4 2134431223533.7ال ٚفشق ثٍٛ االعبرزح ُٔٚظش ان

صبنح انؼبو.5 زذسٚغٛخ ٔ لشاسارّ  يٕضٕػٛخ  ٔفٙ ان 1333441113443.9الٚغًح ثبنزذخالد انخبسخٛخ فٙ االيٕس االداسٚخ ٔان

ٛٓى  ثكم احزشاو ٔ ٚزمجم يالحظبرٓى.6 غالة ُٔٚظش ان 2233541113553.0نذّٚ َفظ عٕٚم يغ االعبرزح ٔان

2544441333543.5يزًكٍ فٙ اخزصبصّ ًَٕٔرج خٛذ ناللزذاء كأكبدًٚٙ َبخح ٔيغزًش فٙ رغٕٚش لذسارّ انؼهًٛخ.7

غالة ساضٍٛ ػٍ أداءِ.8 3433431323543.3يحبضش َبخح ٔان

3334432433543.3ثبحث َبخح فٙ اخزصبصّ.9

زٙ ٚكهفٓى ثٓب ٔٚشدؼٓى ػهٛٓب.10 ٕاخجبد ان 2234432122552.9ٚشبسن االعبرزح فٙ ان

25243236423516192329484331.4يدًٕع انذسخبد.11

مغى                         زذسٚغٍٛٛ نشئٛظ ان خبيؼخ َٕسٔص                                                           َزبئح رمٛٛى ان

يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                     نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011 

خٛذ خذآ خٛذ يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

زمٛٛى يغزٕٚبد ان
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مغى : )4(      رغهغم سئٛظ ان

االعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

االعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان
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123456789101112

زٕلٛزبد انًمشسح.1 535555555344دٔايّ ًَٕرخٙ ٔٚحضش فٙ ان

غالة.2 434544455343ٚٓزى ثبالششاف ػهٗ عٛش انذساعخ ٔدٔاو االعبرزح ٔان

زؼهٛى ٔاالداسح.3 514154443311ٚشكض ػهٗ اندٕدح  ٔخغٗ خغٕاد خٛذح  نزأكٛذ اندٕدح  فٙ ان

ٛٓى ثًُظبس ٔاحذ.4 313254553332ال ٚفشق ثٍٛ االعبرزح ُٔٚظش ان

صبنح انؼبو.5 زذسٚغٛخ ٔ لشاسارّ  يٕضٕػٛخ  ٔفٙ ان 414244554111الٚغًح ثبنزذخالد انخبسخٛخ فٙ االيٕس االداسٚخ ٔان

ٛٓى  ثكم احزشاو ٔ ٚزمجم يالحظبرٓى.6 غالة ُٔٚظش ان 424244255342نذّٚ َفظ عٕٚم يغ االعبرزح ٔان

533144353111يزًكٍ فٙ اخزصبصّ ًَٕٔرج خٛذ ناللزذاء كأكبدًٚٙ َبخح ٔيغزًش فٙ رغٕٚش لذسارّ انؼهًٛخ.7

غالة ساضٍٛ ػٍ أداءِ.8 534154344211يحبضش َبخح ٔان

524155454211ثبحث َبخح فٙ اخزصبصّ.9

زٙ ٚكهفٓى ثٓب ٔٚشدؼٓى ػهٛٓب.10 ٕاخجبد ان 414134553221ٚشبسن االعبرزح فٙ ان

442039214442404839232217يدًٕع انذسخبد.11

انًؼذل131415161718192021222324

زٕلٛزبد انًمشسح.1 5555455443554.5دٔايّ ًَٕرخٙ ٔٚحضش فٙ ان

غالة.2 5555445122554.0ٚٓزى ثبالششاف ػهٗ عٛش انذساعخ ٔدٔاو االعبرزح ٔان

زؼهٛى ٔاالداسح.3 4444355222543.3ٚشكض ػهٗ اندٕدح  ٔخغٗ خغٕاد خٛذح  نزأكٛذ اندٕدح  فٙ ان

ٛٓى ثًُظبس ٔاحذ.4 5444254112543.3ال ٚفشق ثٍٛ االعبرزح ُٔٚظش ان

صبنح انؼبو.5 زذسٚغٛخ ٔ لشاسارّ  يٕضٕػٛخ  ٔفٙ ان 4544344113553.3الٚغًح ثبنزذخالد انخبسخٛخ فٙ االيٕس االداسٚخ ٔان

ٛٓى  ثكم احزشاو ٔ ٚزمجم يالحظبرٓى.6 غالة ُٔٚظش ان 5545354212543.6نذّٚ َفظ عٕٚم يغ االعبرزح ٔان

5545353113553.3يزًكٍ فٙ اخزصبصّ ًَٕٔرج خٛذ ناللزذاء كأكبدًٚٙ َبخح ٔيغزًش فٙ رغٕٚش لذسارّ انؼهًٛخ.7

غالة ساضٍٛ ػٍ أداءِ.8 4544254113543.3يحبضش َبخح ٔان

4544255223553.5ثبحث َبخح فٙ اخزصبصّ.9

زٙ ٚكهفٓى ثٓب ٔٚشدؼٓى ػهٛٓب.10 ٕاخجبد ان 4553345112553.3ٚشبسن االعبرزح فٙ ان

45484343294744161625504635.5يدًٕع انذسخبد.11

345

مغى : )5(      رغهغم سئٛظ ان

االعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

االعئهخ د
زذسٚغٍٛٛ  ان

مغى                         زذسٚغٍٛٛ نشئٛظ ان خبيؼخ َٕسٔص                                                             َزبئح رمٛٛى ان

يدهظ ضًبٌ اندٕدح                                                      نهؼبو انذساعٙ 2010 - 2011 

خٛذ خذآ خٛذ يزٕعظ عٛٗءعٛٗء خذآ

زمٛٛى يغزٕٚبد ان
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