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 قسى انتصًيى انجزافيكي
 

 :تعزيف عبو ببنقسى

 
وَؼى يغًىعخ  1999/2000رأعظ لغى انزظًُى فٍ ثذاَخ انعبو انغبيعٍ 

واًَبًَب يُب، كًخزظٍُ أكبدًٍَُُ ويهٍُُُ، ثذوسَب  .عُذح يٍ انهُئخ انزذسَغُخ
وأهًُخ رـىَش ورؾذَش أعبنُت انًعشفخ، وانزعهُى وانزذسَت انعًهٍ وانزمٍُ، 
وئعذاد انخشَظ ثشكم يزًُض نهشؤَخ انًزغذدح وانىعٍ اإلثذاعٍ نؾمبئك انعظش 

انغُـشح عهً أعبنُت األداء وانزعجُش انًزـىس كفُبٌ َزًُض ثبألطبنخ وانعًك، و
نهزظًُى انغشافُكٍ ثًب َزالئى وؽبعبد انًغزًع انؾُىَخ فٍ يغبل االرظبل 
انًشئٍ عىاءفٍ انغىاَت االلزظبدَخاالعالَُخ وانزغبسَخ وانضمبفُخ، ؽُش ال 

/ انُشش /ًَكٍ ئَكبس انذوس انشئُغٍ نهزظًُى فٍ يغبالد انـجبعخ وانذعبَخ 
وفٍ انًغبل االعالٍَ ، انخ.... انذوسَبد / انظؾف / انًغالد / انكزت 

/ انزعهُت وانزغهُف / انظىسح انًىؽذح / وانزشوَغٍ يضم انشعبساد انزغبسَخ 
/ انخشائؾ / انًهظمبد / انذعبَخ / رظًُى أًَبؽ انُظىص / انعاليبد اإلسشبدَخ 

 انخ... نـىاثع انجشَذ
 

ى انًعذ فكشًَب ويُهغًُب نكٍ َغزـُع نزا َغت ئعذاد انخشَظ نُكىٌ انًظً
رؾذَذ انًشكالد انفُُخ فٍ هزِ انًغبالد وثُبء انزظًُى انزٌ َهجٍ 
االؽزُبعبد وانىظبئف انًـهىثخ، يٍ خالل االعزخذاو انفٍُ نىعبئم األداء 
انًزـىسح فٍ انًغبالد انًزكىسح، يًب َزـهت نهب انًعشفخ انغُذح ثـشق 

زفكُش، نهؾظىل عهً انؾهىل انًُبعجخ وعًهُبد انزظًُى ويُهغُخ ان
ػع انخشَظ فٍ يغزىي لبدس عهً ؽههب ونُىاكت ثهب ونهًشكالد انزظًًُُخ و

 .انزـىس انغشَع واؽزُبعبد انًغزًع انًؾهٍ وانذونٍ
 

عبعخ يعزًذح ( 132)ورشزًم انخـخ انذساعُخ نًشؽهخ انجكبنىسَىط عهً 
وهًب ًَضال ( 9)ُبسٌ ورخظض ئخز( 72)يىصعخ ثٍُ يزـهجبد رخظض ئعجبسٌ 

أيب يزـهجبد انغبيعخ اإلعجبسَخ واإلخزُبسَخ ويزـهجبد انكهُخ اإلعجبسَخ  60%
 .يٍ انخـخ انذساعُخ  %40َغجخ  واإلخزُبسَخ فهٍ رًضم

 

قزار انتزخيص 
 وتبريخه

آخز قزاراعتًبد 
 وتبريخه

انطبقت 
 االستيعببيت

 عذد انطهبت 

497 
 8/10/1990تبريخ

تاااااااااااابريخ  68
19/8/2007 

350 258 
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 :في انقسى انطهبت

 
 :انًهتحقين ببنقسى ينذ تأسيسه د انطهبت اعذاتطىر 

 

انفصم  انسنت
 االول

انفصم 
 انثبني

انفصم 
 انصيفي

 انًجًىع

1998 1 2 2 5 

1999 27 30 16 73 

2000 62 66 35 163 

2001 104 115 69 288 

2002 147 165 109 421 

2003 208 216 141 565 

2004 239 248 162 649 

2005 278 283 178 739 

2006 342 334 222 898 

2007 352 362 224 938 

2008 357 352 208 917 

2009 323 303 178 810 

2010 258  -- --258 

 
 :خزيجي انقسى ينذ تأسيسهد اعذاتطىر 

 

انفصم  انسنت 
 االول

انفصم 
 انثبني

انفصم 
 انصيفي

 انًجًىع

2001 0 0 2 2 

2002 4 13 5 22 

2003 11 11 7 29 

2004 14 20 8 42 

2005 13 26 15 54 

2006 22 33 11 66 

2007 17 29 7 53 

2008 18 44 14 76 

2009 32 40  -72 
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 2009/2010عذد انـهجخ انخشَغٍُ نهعبو انذساعٍ 

 انفظم االول
انفظم 
 انضبٍَ

انفظم 
 انظُفٍ

 انًغًىع

32 40  -72 

 
 

 :أعذاد انطهبت انًتىقع تخزجهى وانذين نى يتخزجىا

 

أعذاد انطهبت انًتىقع  2009
 تخزجهى

أعذاد انطهبت انذين نى 
 يتخزجىا

 3 35 انفصم األول

 3 43 انفصم انثبني

 0 20 انفصم انصيفي

 

 :تىسيع عاليبث انطهبت

 

 يقبىل جيذ جيذ جذًا يًتبس 

 17 14 1 0 انفصم األول

 18 19 3 0 انفصم انثبني

 15 3 2 0 انفصم انصيفي
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 :أعضبء هيئت انتذريس في انقسى

 
 تطىر اعذاد هيئت انتذريس في انقسى

 

اعذاد هيئت تذريس في  انسنت
 انقسى

1999-2000 4 

2000-2001 5 

2001-2002 6 

2002-2003 7 

2003-2004 7 

2004-2005 8 

2005-2006 9 

2006-2007 9 

2007-2008 9 

2008-2009 9 

2009-2010 9 

 
 

 :اننشبطبث انبحثيت وانًؤتًزاث انعهًيت نهقسى

 
 .2009/2010األبحبث انعهًيت وانكتب انًنجشة نهعبو 

 

2008/2009 

 انًغًىع كزت يإرًشاد يغالد

/ / / / 

 
 : 2009/2010عهًيت نهقسى نهعبو انًؤتًزاث واننذواث ان

االعجىع انعهًٍ نكهُخ اِداة وانفُىٌ َذوح لغًٍ انزظًُى انغشافُكٍ  .1
 :وكبَذ كًبَهٍ(  25/4/2010)الؽذ 

 ثٍُ ػشوساد انشيض : رظًُى انشعبساد انعشثُخ" ئؽغبٌ فزؾٍ . د.أ
 ".ورخجؾ انزكىٍَ

 انظفؾخ االخُشح" يؾًذ عجذ انعبل . د.أ" 
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 انمُى انزشكُهُخ نهخؾ انعشثٍ فٍ انزظىَش "  عجذ انفزبػ عهٍ. د
 "انؾذَش

 انزظًُى انغشافُكٍ كىعُؾ ارظبل اعزًبعٍ" يؾًذ عجبط . د" 
 انًفشدح انزشكُهُخ كمًُخ رعجُشَخ فٍ انزظًُى " يبهش عجذِ . د

 "انغشافُكٍ
 عُشَُكب  –عشع فُهى عٍ لشَخ َبنى " اثشاهُى اثى انشة . د" 

 
 

 :2009/2010ققهب انقسى نهعبو انتي ح اإلنجبساث

 
( 210)سفع انـبلخ االعزُعبثُخ نمغى انزظًُى انغشافُكٍ رذسَغًُب يٍ  .2

 .ؿبنت ؽبنًُب( 350)ؿبنت ئنً ( 275)ؿبنت ئنً 
صَبدح عذد يخزجشاد انؾبعىة يٍ يخزجش واؽذ ئنً صالس يخزجشاد نزًكٍُ  .3

 .انًهبساد انـالة ئعشاء انزًبسٍَ انعًهُخ وانذوساد انزذسَجُخ إلكزغبة
نـهجخ لغى ( عبطًخ نضمبفخ انعشثُخ ) افززبػ يعشع فُىٌ انمذط .4

 .انزظًُى انغشافُكٍ
رُفُز َخجخ يٍ ؿهجخ لغى انزظًُى انغشافُكٍ يع عذد يٍ اعؼبء انهُئخ  .5

انزذسَغُخ يششوع ثُئزٍ االعًم وانزبثع نغًعُخ عبئضح انًهكخ ساَُب انعجذ 
 – 14/3:ربسَخ ) انغشف انظفُخ اهلل نهزًُض وانشعى عهً انغذساٌ وثعغ 

24/3 ) 
: انزظًُى انغشافُكٍ َىو االؽذ  اعًبل ؿهجخ لغى افززبػ يعشع .6

25/4/2010 . 
لُبو عذد يٍ انـهجخ يع اعؼبء انهُئخ انزذسَغُخ ثعًم نىؽخ ورظًُى  .7

 6/5/2010:ثبالنىاٌ نخضاَبد انضساعخ فٍ انغبيعخ ثزبسَخ 
 يٍ لجم يششف يخزجش ؿجبعخ شعبس انغبيعخ واعًهب عهً انفبٍَ .8
انفظم االول  17/1:االؽذ)افززبػ يشبسَع رخشط ؿهجخ انزظًُى انغشافُكٍ  .9

) 
يشبسكخ سئُظ انمغى فٍ رؾكُى يشبسَع انزخشط فٍ يعهذ انعًبسح  .10

 5/.17انجُذ َىو االصٍُُ  –وانفُىٌ االعاليُخ عبيعخ ال 
 21/3اعشاء اَزخبثبد يغهظ ؿهُخ انغبيعخ  .11
 .31/5خشط ؿهجخ رظًُى انغشافُكٍ افززبػ اعًبل يشبسَع ر .12
يعبَُش االعزًبد فٍ الغبو انزظًُى انغشافُكٍ ) انًشبسكخ فٍ وسشخ  .13

، وشبسن فُهب كم  24/5/2010نهغبيعبد االسدَُخ فٍ عبيعخ عذاسا ثزبسَخ 
 .يؾًذ عجذ انعبل. د.ئؽغبٌ فزؾٍ و أ. د.يٍ أ

فُكٍ رشكُم نغُخ يٍ أعؼبء انهُئخ انزذسَغُخ نمغى انزظًُى انغشا .14
 نذساعخ االعئهخ االيزؾبَُخ
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رى رششُؼ انغُذح يُبل ثشلبوٌ نالثزعبس نذساعخ انذكزىساِ فٍ لغى  .15
 ششَـخ اعزكًبل عًُع انىصبئك انًـهىثخ نالَفبد –انزظًُى انغشافُكٍ 

 .رى رعٍُُ انذكزىس اؽغبٌ انشثبعٍ أعزبرًا يغبعذًا فٍ انمغى .16
 

 :انتطهعبث انًستقبهيت نهقسى

 
 :لغى انزظًُى انغشافُكٍ ئنً يب َهٍ َزـهع
انزخـييُؾ الفززييبػ ثشَييبيظ يبعغييزُش فييٍ يغييبل انزظييًُى      .1

 .انغشافُكٍ
رعٍُُ عذد يٍ االعيبرزح انًزًُيضٍَ وييٍ دوٌ انخجيشح فيٍ       .2

يغييبالد انزظييًُى ثبنؾبعييىة ورييبسَخ وَتشَييبد انزظييًُى      
 .انغشافُكٍ

رؾغٍُ وػع وؽبنخ انًشاعى وانًخزجيشاد ورؾيذَضهب ثشيكم     .3
 .يهؾىف

انًجبشيييشح فيييٍ اعيييشاء اخزجيييبس لجيييىل نهـهجيييخ انًزميييذيٍُ   .4
 .ثبنزغغُم فٍ انزخظض

رأعُظ يكزجخ يزخظظخ نمغى انزظًُى انغشافُكيٍ داخيم    .5
 .انكهُخ

 .نكبفخ انـهجخ فٍ انزخظض( نىكشاد)رىفُش يخبصٌ طغُشح  .6
 .رىفُش يعشع دائى العًبل انـهجخ .7

 


