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 قضن  اإلدارة الفٌذقيت والضيبحيت
 

  :تعريف عبم ببلقضن  :اوال

 

قرار الترخيص 
 وتبريخه

آخر قراراعتوبد 
 وتبريخه

الطبقت 
 صتيعببيتالا

 عذد الطلبت 

626  -  
25/9/1991 

1225  -  
15/7/1996 

225 187 

 
 

 :في القضن الطلبتأعذاد   :ثبًيًب

 :قضنالولتحقيي ببل د الطلبت اعذاتطىر  .1
 لجبهعت والكليت والتخصص الوعٌيتطىر أعذاد الطلبت في ا

 التطىر
 

 الجبهعت الضٌت

 كليت
العلىم ) 

اإلداريه 
والوبليه  

) 

 تخصص
اإلدارة )

الفٌذقيت 
 (والضيبحيت

 76 752 2040 األٔنٗ

 57 246 1224 انثبَٛت

 37 389 1369 انثبنثت

 17 503 1715 انشابعت

 0 0 311 انخبيست

 187 1890 6659 الوجوىع

 
 :قضنال يخريجد اعذأ .2

 

 2008/2009عذد انطهبت انخشٚجٍٛٛ نهعبو انذساسٙ 

 انفصم االٔل
انفصم 
 انثبَٙ

انفصم 
 انصٛفٙ

 انًجًٕع

2 10  12 
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 :في القضن أعضبء هيئت التذريش:   لثًبثب

 

اصن عضى هيئت 
 التذريش

الرتبت 
 األكبديويت

الجبهعت 
 الوتخرج هٌهب

 التخصص الذقيق

بر أصتتتتتتتتتتت اهيي الوىهٌي. د 1
 هضبعذ

 
جي ًراى 

 1995فيبس
 

االدارة والتٌظتتتتين 
 الضيبحي

هىفتتتق عتتتذًبى  . د  2
 الحويري

أصتتتتتتتتتتتبر 
 هشبرك

 
 1985هبًشضتر

 

التٌويت الضتيبحيت  
 والفٌذقيت

أصتتتتتتتتتتتبر  احوذ التويوي. د 3
 هضبعذ

الجبهعت 
 األردًيت

2003 

 الجغرافيب
 الضيبحيت

أصتتتتتتتتتتتبر  راهي الطىيل 4
 هضبعذ

 2008هبًشضتر
 

ادارة الكرم 
 والضيبحت
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  تطىر أعذاد أعضبء الهيئت التذريضيت في القضن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :البحثيت والوؤتوراث العلويتالٌشبطبث :  رابعًب

 
 .2008/2009األبحبث العلويت والكتب الوٌجزة للعبم 

 
 

2008/2009 

 انًجًٕع كتب يؤتًشاث يجالث

5 7 7 19 

 
 
 
 

التتتتتي حققهتتتتب القضتتتتن األكتتتتبديوي للعتتتتبم  اإلًجتتتتب اث:  خبهضتتتتًب
2008/2009: 

 

ء األسبعب صٚبسة عهًٛت نًعشض انًهتقٗ انذٔنٙ نهضٛبفت ٔانفُذقت .1
29/10/2008 

انخًٛس  نقبء يع انطهبت انجذد ٔانقذايٗ  .2
13/11/2008 

 الضٌت
قضن اإلدارة الفٌذقيت 

 والضيبحيت

2008/2009 5 

2007/2008 5 

2006/2007 4 

2005/2006 5 

2004/2005 5 

2003/2004 5 

2002/2003 4 

2001/2002 3 

2000/2001 2 

1999/2000 2 
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انثالثبء  نقبء يع انطهبت انًتٕقع تخشجٓى .3
25/11/2008 

األحذ  صٚبسة عهًٛت نهًشكض انجغشافٙ انًهكٙ .4
30/11/2008 

دٔسة عًهٛت فٙ يختبش انفُذقٛت نجًٛع طهبت انتخصص  .5
 يتخصصت فٙ انتذبٛش انفُذقٙ

حذ األ
14/12/2008 

انثالثبء  فُذق فئت خًس َجٕو/ صٚبسة عهًٛت نفُذق كًبُسكٙ  .6
23/12/2008 

7. 

يحبضشة انقبْب انسٛذ غسبٌ ابٕ صَبد يذٚش قسى انًبٛعبث 
ٔانسفش   تسٛبحنهٔانسٛبحّ انخبسجّٛ فٙ ششكت انجضٚشِ 

دٔس انًكبتب انسٛبحٛت فٙ تطٕٚش صُبعت انسٛبحت )بعُٕاٌ 
 (ٛباقهًٛٛب ٔ عبنً

3/3/2009 

8. 

اثش " ش سحهت عهًٛت نطهبت انقسى نضٚبسة يعشض ٛتٛسٛ
انز٘ كبٌ بشعبٚت  "انسٛبحت عهٗ تًُٛت انًجتًع انًحهٙ

USAID ٌفٙ فُذق " يششٔع تطٕٚش انسٛبحت فٙ االسد
 شٛشاتٌٕ عًبٌ

4/3/2009 
 
 

 

اجتًبع قسى االداسِ انفُذقّٛ ٔانسٛبحّٛ يع جًٛع انطهبّ  .9
 فٙ انقسى

17/3/2009 

اجتًبع قسى االداسِ انفُذقّٛ ٔانسٛبحّٛ يع انطهبّ  .10
 انخشٚجٍٛٛ فٙ انقسى

19/3/2009 

11. 
 Fourَذٔة انقبْب يذٚش انًٕاسد انبششٚت فٙ فُذق 

Seasons   بعُٕاٌ تُبفسٛت صُبعت انضٛبفت فٙ عصش
 انعٕنًت

31/3/2009 

و اقبيت يعشض فٛالدنفٛب انذٔس٘ نهسٛٛبحت انٕطُٛت فٙ حش .12
 تٔانًبنٛ تكهٛت انعهٕو االداسٚ/انجبيعت 

21/4/2009 

"  االتجبْبث انحذٚثت فٙ انسٛبحت انذٔنٛت " َذٔة بعُٕاٌ .13
 تاالسدَٛ تانقبْب االستبر انذكتٕس َسٛى بشْى يٍ انجبيع

5/5/2009 

 

 :للقضن األكبديوي التطلعبث الوضتقبليت  :صبدصًب

 
نًذسبت انقبدسة عهٗ خذيت انصنُبعت  ٚعًم انقسى عهٗ إعذاد انقٕٖ انبششٚت ا

انفُذقٛت، ينٍ حٛنإ إداسة انفُنبدق ٔانًطنبعى ٔانحفنالث ٔانًنؤتًشاث، ٔتنشٔٚ         
انخذيبث يحهًٛب ٔعبنًًٛب ببإلضبفت انٗ انتشٔٚ  انسٛبحٙ ٔانفُنذقٙ ببسنتخذاو   
انطشق انحذٚثت فنٙ االسشنبد ٔانذالننت انسنٛبحٛت، نجهنب االسنتثًبس ٔانتًٕٚنم        

 .ت ٔانفُذقٛت نهًششٔعبث انسٛبحٛ


