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 قسن إدارة األعوبل
 

 قسن إدارة األعوبل :اكبديو حعزيف عبم ببلقسن األ  :اوال

 
 

قشاس اىتشخٍص 
 ٗتاسٌخٔ

آخش قشاساعتَاد 
 ٗتاسٌخٔ

اىطاقح 
 االعتٍعاتٍح

 عذد اىطيثح

626 
25/9/1991 

1073 
3/7/1995 

265  

 
 

 :ف  القسن  الطلبت  :ثبًيًب

 :هٌذ حأسيسه قسنالولخحقيي ببل د الطلبت اعذاحطىر  .1
 

 الخطىر
 

 السٌت
 الجبهعت

 اكليت
علىم اإلداريت ال)

 (والوبليت

 حخصص
إدارة ) 

 (األعوبل  

 15 348 1561 األٗىى

 31 316 1496 اىثاٍّح

 39 450 1564 اىثاىثح

 68 567 1704 اىشاتعح

- -  356 اىخاٍغح

 153 1681 6681 الوجوىع

 
 :قسن ال خزيج د اعذاحطىر  .2
3.  

 2008/2009عذد اىطيثح اىخشٌدٍٍِ ىيعاً اىذساعً 

 اىفصو االٗه
اىفصو 
 اىثاًّ

اىفصو 
 اىصٍفً

 اىَدَ٘ع

23 18  41 
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 :ف  القسن  أعضبء هيئت الخذريس:   لثًبثب

 
اسن عضى هيئت 
 الخذريس

الزحبت 
 األاكبديويت

الجبهعت الوخخزج 
 الخخصص الذقيق هٌهب

عٍَش عضٌض . د 1
 اىعثادي

أعتار 
 ٍغاعذ

 اىَغتْصشٌح.ج
 إداسج اإلّتاج ٗاىعَيٍاخ 01\05\1995

 شَاه تنغاط.ج أعتار ٗٓ ماٍو احَذٍش. د.أ 2
 إداسج 01\05\1984

عثذ اىشع٘ه . د 3
 اىَ٘ع٘ي

أعتار 
 ٍغاعذ

 أٗسىٍاّض. ج
1984\05\01 

تقٌٍٍ  -األعاىٍة اىنٍَٔ
 اىَشاسٌع

عثَاُ صٌذ . د 4
 اىنٍالًّ

أعتار 
 ٍغاعذ

 ماسه ٍاسمظ ىٍثضغ.ج
 عيً٘ اقتصادٌح 01\05\1967

أعتار  ٍحَ٘د سضا اىعثٍذي.د 5
 ٍغاعذ

 اٗعناس الّدح. ج
1992\09\01 

 ةإداسج اىعَيٍاخ أعاىٍ
 اىنٍَح

عثذ اىشحَِ .د 6
 اىَشٖذاًّ

أعتار 
 ٍغاعذ

 تغذاد. ج
 إداسج ٍاىٍح 01\09\2001

احَذ اعَاعٍو . د 7
 اىَعاًّ

أعتار 
 ٍغاعذ

عَاُ اىعشتٍح .ج
 ىيذساعاخ اىعيٍا

2008 
 اداسج اىَ٘اسد اىثششٌح

أعتار  تاعو اىضاق٘خ. د 8
 ٍغاعذ

مادٌٍَح اىعيً٘ أ
 عاّتثٍتشت٘سغ
1993 

 

اعَاء سشاد . د 9
 اىصاىح

أعتار 
 ٍغاعذ

عَاُ اىعشتٍح .ج
 ىيذساعاخ اىعيٍا

2008 
 اداسج اىَ٘اسد اىثششٌح

أعتار  ّاصش خشاداخ. د 10
 ٍغاعذ

عَاُ اىعشتٍح .ج
 ىيذساعاخ اىعيٍا

2007 
 اداسج اىَ٘اسد اىثششٌح

احَذ ٍفيح ٕاسُٗ . أ 11
 داالط خاٍعح ٍذسط ٍعت٘ق

 اداسج االعَاه 1981

ع٘صاُ ٍحَذ . أ 12
 خاٍعح اىٍشٍ٘ك ٍذسط اىعتً٘

 اداسج االعَاه 2004
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 ف  القسن حطىر أعذاد أعضبء الهيئت الخذريسيت
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 السٌت
قسن إدارة 

 األعوبل

2008/2009 10 

2007/2008 8 

2006/2007 8 

2005/2006 10 

2004/2005 12 

2003/2004 13 

2002/2003 17 

2001/2002 12 

2000/2001 16 

1999/2000 19 

1998/1999 18 

1997/1998 19 

1996/1997 18 

1995/1996 20 

1994/1995 9 

1993/1994 8 
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 : الٌشبطبث البحثيت والوؤحوزاث العلويت:  رابعًب

 .2008/2009األبحبد العلويت والكخب الوٌجشة للعبم  .1
 

2008/2009 

 اىَدَ٘ع متة تَشاخٍؤ ٍدالخ

 51 13 64 

 
 : 2008/2009للعبم  العلويتوالٌذواث  الوؤحوزاث.  2
 

 حأريخ االًعقبد الٌذوة/عٌىاى الوؤحوز
عذد 
االوراق /البحىد

 الخ  قذهج

الجهبث 
 الوشبراكت

ًددذوة علويددت  ددىل  1
الوشدددددددددددزوعبث 

 الصغيزة

26/04/2009 1  

2     
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 :2008/2009ن للعبم الخ   ققهب القس اإلًجبساث:  خبهسًب

 
  قغٌ إداسج األعَاه –ىقاء ٍع اىطيثح اىدذد  .1

2. 
تدشتررح حٍررح  –ٍحاضررشج اىشٌررادج يررً ٍٍررذاُ إداسج األعَرراه 

ٍررذٌش ٍدَ٘عررح حدرراٗي   )أىقإررا اىغررٍذ اشررش  حَرراد    
 (اىتداسٌح

 27/11/2008اىخٍَظ 

3. 
ٍحاضشج اىشٌادج يً إداسج اىَْشآخ اىصغٍشج أىقإرا اىغرٍذ   

ٍررذٌش عرراً شررشمح ٍخرراتض خرر٘اد )أترر٘ عررٍْْح ٍحَررذ لاىررة 
 (اىحذٌثح

 2/12/2008اىثالثاء 

دٗسج تذسٌثٍح ىيطيثح اىَت٘قع تخرشخٌٖ حر٘ه متاترح اىغرٍشج      .4
 13/1/2009اىثالثاء  اىزاتٍح تاىيغح االّديٍضٌح

ىقرراء ٍررع اىطيثررح اىَت٘قررع تخررشخٌٖ يررً اىفصرريٍِ اىثرراًّ   .5
 12/3/2009اىخٍَظ  ٗاىصٍفً

 
 

 :للقسن  طلعبث الوسخقبليتالخ  :سبدسًب

 
ٌغعى اىقغٌ ىتعيٌٍ اىطيثح مٍفٍح إداسج مايح اىعَيٍاخ اإلّتاخٍح ىيغيع 
ٗاىخذٍاخ يً ٍؤعغاخ األعَاه تاىطشق اىٍََنْح تاىعديح اإلىنتشٍّٗح 

 .ىَشل٘ب يٍٖاٗتنْ٘ى٘خٍا اىَعيٍ٘اخ اىحذٌثح ٍِ أخو اىحص٘ه عيى اىْتائح ا
اسج اىَششٗعاخ ٗاإلداسج االعتشاتٍدٍح ٌٖٗتٌ اىقغٌ تثح٘ث اىعَيٍاخ ٗإد

اىَالئَح ىيَششٗعاخ اىَختيفح ٗىغي٘ك اىَغتٖيل ٗاىتؤمٍذ عيى خ٘دج 
اىخذٍاخ اىَقذٍح يً اىَْشآخ اىصغٍشج ٗاىنثٍشج ٍِ اخو تغٌ٘قٖا ٍحيًٍا 

 .ٗدٗىًٍا


