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أوالً:

هقدهــــت:

ثبشـش يكزت االعزًبد ٔػجؾ انجـٕدح عًهّ في انجبيعـخ يُـز  1حضيــشاٌ  2003يٍ أجم
ػًبٌ َٕعيخ يذخالد ٔعًهيبد ٔيخشجبد انجشايج األكبديًيخ في انجبيعخ حست يعبييش انجٕدح
انعبنًيخ انًعزًذحٔ ،رنك يٍ خالل ػجؾ األسبنيت انًخزهفخ ٔانًزجعخ في رحسيٍ انجيئخ انزعهًُيخ
ٔانزعهيًيخ ٔيزبثعزٓب يٍ خالل انزقييى انًسزًش ألداء أعؼبء انٓيئخ انزذسيسيخ ٔيزبثعخ انـهجخ ٔرٕفيـش
انجٕ انًُبست نهعًهيخ انزذسيسيخ ثكبفخ عُبطشْب ٔيـشـشف عهٗ عًم انًكزت نجُخ عُهيب يشكهٓب سئيس
انجبيعخ نًذح عبييٍ قبثهخ نهزجذيذ ٔرزأنف انهجُخ يٍ يعبني األسزبر انذكزٕس سئيس انجبيعخ سئيسبً،
ٔسجعخ أعؼبء يٍ انٓيئخ انزذسيسيخ.
ثانياً :أهــن االنجازاث التي قام بها الوكتب خالل هذه الفترة هـي:
 .1انزُسيييم يييق األقسييبو األكبديًيييخ ٔانييذٔائش انًعُيييخ نًزبثعييخ رـجيييم انجبيعييخ ألسييس ٔيعييبييش
االعزًبد انعبو ٔانخبص انًُجثقخ عٍ يجهس االعزًبد ٔ /صاسح انزعهيى انعبني ٔانجحث انعهًي.
 .2اسييزًشاس انزعييبٌٔ يييق طييُذٔ انحسيييٍ نفثييذاك ٔانزفييٕ ٔٔكبنييخ ػييجؾ انجييٕدح انجشيـبَيييخ
ٔثعييغ انجبيعييبد انجشيـبَيييخ انزييي رييى صيبسرٓييب عييبيي  2004 ٔ 2003فييي يجييبالد ػييجؾ
انجٕدح ٔانجعثـبد.
إػييبفخ انجبيعييخ عهييٗ الئحييخ اشييزشاكبد ٔكبنييخ ػييجؾ انجييٕدح انجشيـبَيييـخ فييي انًًهكييخ
.3
انًزحذح.
 .4صييـبسح ثعييغ انجبيعييبد انجشيـبَييخ انعشيقييخ نالؿييالك عهييٗ رجشثزٓيب َٔشـييـبؿٓب فييي يجييبالد
ػجؾ انجٕدح ٔانزحسيٍ انًسزًش في شٓش حضيشاٌ .2004
 .5انًشييبسكخ فييي يٓشجييبٌ انييزعهى ٔٔسشييخ انعًييم انزييي َكًزٓييب جبيعييخ الَكسييزش فييـي كهيييخ سيييُذ
يبسرُض حٕل أطٕل انزقييى في انزعهيى ثًشبسكخ جبيعخ نُذٌ ٔجبيعخ أٔكسفٕسد ثشٔكس.
 .6يشييبسكخ ثعييغ أسييبرزح كهيييخ انحقييٕ فييي دٔسح يزقذيييخ ف يـي انهغييخ اجَجهيضيييخ فــييـي انًجهييس
انثقبفي انجشيـبَي في عًّبٌ.
انزُسييم يييق يشكيض انهغييبد فيي انجبيعييخ نعقيذ دٔسح فييي انهغيخ اجَجهيضيييخ نـهجيخ كهيـييـخ
.7
انحقٕ .
 .8انزُسـيم يق يشكض انحبسٕة نزخظيض عُٕاٌ ثشييذ إنكزشَٔيي نكيم عؼيٕ ْيئيخ ريذسيس فيي
كهيخ انحقٕ ٔ ،كزنك رخظيض عُٕاٌ ثشيذ إنكزشَٔي نـهجخ انكهيخ.
انزُسيييم يييق انٓيئييخ اجداسيييخ نجييبئضح انًهييك عجييذاز انثييبَي نهزًيييضٔ /صاسح انظييُبعخ
.9
ٔانزجبسح.
 .10انزُسيم يق عًبدح شؤٌٔ انـهجيخ السزؼيبفخ يُيذٔثيٍ ييٍ انكهييبد ٔانجبيعيبد انجشيـبَييخ فيي
انجبيعييخ نالنزقييبء يييق انـهجييخ انًزٕقييق رخييشجٓى ٔانييزيٍ يش جييٌٕ ثئكًييبل دساسييبرٓى انعُهيييب فييي
انًًهكخ انًزحذح.
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 .11رقييذيى انُظييإل ٔاجسشييبد حييٕل رحؼيييشاد كهيييخ انحقييٕ نهًشييبسكخ فييي جييبئضح انحسيييٍ نهزًيييض
األكبديًي /طُذٔ انحسيٍ نفثذاك ٔانزفٕ ٔ ،انًسبًْخ في إعبدح رأْيم انكهيخ نهًشبسكخ فيي
رهك انجبئضح.
حؼٕس يؤرًشاد َٔذٔاد ٔٔسش عًم يحهيخ رزعهم ثًعبييش ػجؾ انجٕدح.
.12
رحذيذ يٓبو انهجُخ انعُهيب نالعزًبد ٔػجؾ انجـٕدح.
.13
 .14كًـب يقٕو انًكزت ثبنزحقم يٍ يالءيخ انجيئخ انزعهيًيخ نزحقيم األْذاف انًشجِٕ يٍ انجشَبيج،
ٔعشع َقبؽ انقٕح ٔانؼعف في انجُٕد انسزخ نًعبييش ٔكبنخ ػجؾ انجٕدح انجشيـبَيخ انًعزًذح
نزحقيم ييضح انًخشجبد انزعهيًيـخ ثحيث يزى دساسزٓب ٔرحهيهٓب نهزأكذ يٍ رحقيقٓب ألْذافٓب
ٔفعبنيخ ثشايجٓب ٔػًبٌ جٕدح َٕارجٓب.
ثالثاً:
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رـجيم يعبييش ػًبٌ انجٕدح انشبيهخ عهٗ يسزٕيبد انكهيبد ٔأقسبيٓب األكبديًيخ في
انجبيعخ نزشًم انذٔائش االداسيخ نذيٓبٔ ،انزأكذ يٍ يذٖ فعبنيخ رـجيقٓـب.
انزخـيؾ انًُسجم ثبالنزضاو ثًعبييش االعزًبد انخبص ٔرـجيم رعهيًبد اجشاءاد
االعزًبد انجذيـذح.
رٕثيم أٔاطش انزعبٌٔ يق انـهجخ ٔيزبثعخ قؼبيبْى انًخزهفخ يٍ خالل يشبسكزٓى في
عًم انهجبٌٔ ،يزبثعخ خشيجي انجبيعخ ثبنزُسيم يق يكزت انخشيجيٍ نهحظٕل عهٗ
رغزيخ ساجعخ يُٓى.
اسـزًشاس رٕثيم انزعبٌٔ يق ٔصاسح انزعهيى انعبني ٔانجحث انعهًي ٔطُذٔ انحسيٍ
نالثذاك ٔانزفٕ ٔٔكبنخ ػجؾ انجٕدح انجشيـبَيخ ٔرجبدل انزعبٌٔ يق انجبيعبد
انجشيـبَيخ.
عقذ ٔسشخ عًم حٕل يٕػٕك ػجؾ انجٕدح في حشو انجبيعخ.

