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 قظن  الوحبطبت
 

 :تعزيف عبم ببلقظن 

 
الدزاظةِ األًل   لعم المحاظثح الفٌج األًل من الطلثةح يةِ الف ةل    اظرمثل

تؼةد ن  ذةم ذؼْةْن الؼةدال الةنش  مةن نػئةا  ىْ ةح          91/92من الؼةا  الدةامؼِ   
. الؼلمْةح المحومةح   الردزّط تاإلضةايح للةَ ذةٌيْس المساخةغ ًالورةة ًالةدًزّاخ      

الزخةةح  ػلةةَ ّمةةد  لعةةم المحاظةةثح تس امدةةاي ن االّمْةةاي ّةةوالُ للةةَ الح ةةٌل  
 ظةاػح ( 132)في الوحبطبت بعذ أى يذرص الطبلب  بٌابب     الثوالٌزٌّض

 .مؼرمدج ذس ص ػلَ الروامل تْن الدا ثْن الؼلمِ ًالؼملِ
 

قزار التزخيص 
 وتبريخه

آخز قزاراعتوبد 
 وتبريخه

الطبقت 
 االطتيعببيت

 عذد الطلبت 

356   -   12/8/1991 48     -   
2/8/1999 

1099 
912 

 
 

 :في القظن  الطلبت

 
 2010/2011بلببع عببذد الطلبببت الولتحقببيي ببلقظببن للعبببم الابببهعي 

 .طبلبًب وطبلبت (912)
 
 
 :2009/2010للعبم الابهعي خزياي القظن د اعذاىر تط
 

 2009/2010 الدامؼِػدال الطلثح الخسّدْن للؼا  

 الف ل االًل
الف ل 
 الثا ِ

الف ل 
 ال ْفِ

 المدمٌع

77 58 19 154 
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  :هٌذ تأطيظه تطىر أعذاد أعضبء الهيئت التذريظيت في القظن
 
 

 :الٌشبطبث البحثيت والوؤتوزاث العلويت 

 
 .2009/2010األبحبث العلويت والكت  الوٌاشة للعبم 

 

2009/2010 
 

 المدمٌع  رة موذمساخ مدنخ

 51 13 64 

 
 

 : 2009/2010الوؤتوزاث والٌذواث العلويت للعبم 
 

 الزقن
إطن عضى هيئبت  

 التذريض
 الذي تن الوشبركت بهإطن الوؤتوز 

الفتبزة   خبل  الوؤتوز الذولي الظبٌىي التبطب     جعفز صىالحت. د .1
22-23/4/2010 

 
 

 الظٌت
قظن 

 بطبتالوح
2009/2010 16 
2008/2009 17 
2007/2008 15 
2006/2007 16 
2005/2006 17 
2004/2005 20 
2003/2004 19 
2002/2003 22 
2001/2002 21 
2000/2001 22 
1999/2000 23 
1998/1999 17 
1997/1998 14 
1996/1997 15 
1995/1996 15 
1994/1995 6 
1993/1994 5 
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 :2009/2010التي حققهب القظن للعبم  اإلًابساث

 
  9/1/2010المْا  تسحلح ذسيْيْح مغ الطلثح للَ الثحس المْد ترازّخ. 
     ذخللةو مدمٌػةح مةن     28/4/2010ترةازّخ  " ّةٌ  الخةسّح  "المْا  تنشةا  ذحةد اظةم

 .األ شطح الثمايْح ًالرسيْيْح
 لما  مغ الطلثح المرٌلغ ذخسخيم 
  ةسج  لةد  تْن نػئا  اليةْ ح الرةدزّعْح يِ ال ةالح الةسّاضةْح . 
 لما  طلثح المعم مغ ػمْد الولْح. 

 
 

 :التطلعبث الوظتقبليت للقظن

 
وىلح تالراىْل الؼلمِ ًالؼملِ ّعؼَ المعم الَ ذخسّح الوفا اخ الم

لْوٌ ٌا محاظثْن يِ الموظعاخ الحوٌمْح ًالخاصح ًتاظرخدا  احدز 
ًظائل الرؼلْم ً ما ّعؼَ لرأىْل الطلثح لمراتؼح الزاظاذيم الؼلْا ًح ٌليم 

 .CMAنْح يِ المدال المحاظثِ مثل المي ػلَ الشياالاخ
لردزّعْح لرٌا ة الرطٌز ًالرحدّس المعرمس لخطح المعم ًالمناىح ا .1

الرطٌزاخ الؼلمْح ًالرونٌلٌخْح ػلَ المعرٌٍ المحلِ ًاالللْمِ 
 .ًالؼالمِ

الرٌظغ يِ المشاز ح الفاػلح يِ الموذمساخ ًالندًاخ المرخ  ح  .2
 .محلْاي ًالًلْاي

خرب المصّد من اػئا  ىْ ح الردزّط المرمْصّن ًاالظرمساز يِ  .3
ليم لمٌا ثح الرطٌزاخ النظسّح الرطٌّس ًالردزّة ًالرأىْل المعرمس 

 .ًالؼملْح يِ مدال الرخ ص
خرب المصّد من الطلثح المرفٌلْن لنلرحاق تالمعم ظؼْأ  حٌ ذحمْك  .4

 .الرمْص ػلَ معرٌٍ الدامؼاخ المحلْح ًاالللْمْح
ذحمْك اػلَ الزخاخ الرأىْل النظسُ ًالؼملِ لخسّدِ المعم  .5

حمْك زيؼرو ًذمدمو لْعاىمٌا يِ خدمح المدرمغ المحلِ ًلر
 .ًلْؼوعٌا ال ٌزج السائده للدامؼح

اػداال ًذنفْر الدًزاخ الردزّثْح المرخ  ح للرأىْل النظسُ ًالؼملِ  .6
للف اخ ذاخ الؼنلح تمٌضٌع الرخ ص يْما ّلثِ احرْاخاخ ىره الف اخ 

 .ًاحرْاخاخ المدرمغ المحلِ
 


