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 التطوير والتدريب األكاديوي هركس
 :هقدهت

 
يجهظ ، ٔثإششاف 2002 –2002انجبيعٙ  ثذاٚخ انعبوفٙ  أعًبنّ انًشكضثذأ 

ٚعًُٛٓب سئٛظ  انًتخصصٍٛ كم كهٛخ ٔاثٍُٛ يٍ عٍ يًثاًلٚضى فٙ عضٕٚتّ 
ٔيٍ . نًذح عبيٍٛ قبثهخ نهتجذٚذ  خبسجٓبانجبيعخ أٔ  انجبيعخ يٍ داخم
 فَٕٙعٛخ انتعهٛى  تحغٍٛن ،كفبءح أعضبء ْٛئخ انتذسٚظ سفعأْذاف انًشكض 
 :  ٔرنك يٍ خالل، جبيعخ فٛالدنفٛب

 أعضثبء   ذٖٔانتقٕٚى ٔانجحث  ٔاتتصثبل نث    ٔانتذسٚظ انتخغٛظيٓبساد  تغٕٚش
 . فٙ انجبيعخ انًختجشاد ٔيششفٙ ْٛئخ انتذسٚظ ٔانًحبضشٍٚ 

 اعتخذاو انٕعبئظ انًتعذدح فٙ عًهٛخ انتعهٛى تغٕٚش . 
 نهتذسٚظ  انالصيخانًصبدس انتعهًٛخ ٔانجشيجٛبد ٔانخذيبد انًغبَذح  تٕفٛش
انقبعبد انصفٛخ ٔانًختجشاد، ٔرنك ثبنتعبٌٔ  فٙانحبعٕة ٔانعشض  أجٓضحك

 .      يع عًذاء انكهٛبد ٔإداسح انجبيعخ
 كُشبط تفبعهٙ، ٔتشجٛع انحٕاس حٕل عًهٛخ  ىانتعهٛيٓبساد  تغٕٚش

  .انجبيعخانتعهٛى ٔانتعهى ثٍٛ انعبيهٍٛ فٙ 
  تغٕٚش اعتخذاو تقُٛبد انٕعبئظ انًتعذدح فٙ عًهٛخ انتعهٛى. 
  انًغبًْخ ثتغٕٚش انقذساد انجحثٛخ ألعضبء ْٛئخ انتذسٚظ فٙ انجبيعخ 
 

  6002/6002هن أهن انجازاث الوركس خالل العام الجاهعي 
 

 عبد انتذسٚجًٛخ خالل انفصهٍٛ األٔل ٔانثبَٙ َظى عذدًا يٍ انُشب
عٕاء عهٗ يغتٕٖ انُذٔاد أٔ   2002/2002يٍ انعبو انجبيعٙ 

 انًحبضشاد ٔٔسػ انعًم انًختهفخ 

  ٗتى تقٛٛى أداء انًذسعٍٛ يٍ خالل انغهجخ انًتٕاجذٍٚ عه
 .يقبعذْى انذساعٛخ ٔكزنك انخشٚجٍٛ 

 َٔنتقٛٛى أعضبء انٓٛئخ انتذسٚغٛخ يٍ تى اعذاد ثشَبيج انكتش ٙ
ثحٛ  قغى انجشَبيج ( انًُتظًٍٛ ، ٔانخشٚجٍٛ ) خالل انغهجخ 

ثخًظ يحبٔس تقٛٛى انغبنت نهًذسط ، ٔتقٛٛى انخشٚج نهًذسعٍٛ 
، ٔتقٛٛى انغبنت نإلسشبد انكبدًٚٙ ، ٔتقٛٛى انغبنت نهًبدح ، 

يٍ ْزا تى تغجٛق جضء ( ٔتقٛٛى انغبنت انخشٚج نهخغخ انذساعٛخ 
 . 2002/2002انجشَبيج فٙ َٓبٚخ انفصم انصٛفٙ نهعبو انجبيعٙ 
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 النظرة الوستقبليت
 

ٚتغهع انًشكض نتقذٚى انعذٚذ يٍ انذٔساد ٔانًحبضشاد ٔانُشبعبد انًختهفخ 
ٔفٙ شتٗ انًجبتد نتغٕٚش أداء أعضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔانكٕادس انًغبَذِ 

د ٔانذٔائش انًختهفخ داخم انجبيعخ ٔرنك ثبنتعبٌٔ فًٛب ثٍٛ انًشكض ٔانعًبدا
كزنك فتح ثبة انتعبٌٔ ثٍٛ يشكض انتذسٚت فٙ انجبيعخ ٔيشاكض انتذسٚت فٙ 

 . انجبيعبد انًحهٛخ ٔاألجُجٛخ نالفبدح يٍ خجشاتٓب فٙ ْزا انًجبل 
 

اٌ انذعى انكبفٙ انز٘ تقذيّ إداسح انجبيعخ نهًشكض تجعهُب عهٗ ثقخ يٍ 
ض ثشكم ُٚعكظ إٚجبثًب عهٗ انعًهٛخ انتعهًٛٛخ إيكبَٛخ تغٕٚش َشبعبد انًشك

 .انتعهًٛخ فٙ انجبيعخ
 


