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 شبكبث األعوبلقسن إدارة نظن و
 

 تعزيف عبم ببلقسن   :اوال

 

قزار التزخيص 
 وتبريخه

آخز قزاراعتوبد 
 وتبريخه

الطبقت 
 االستيعببيت

 عذد الطلبت 

63 
4/2/2002 

267 
29/1/2003 

540  

 
 
 

 :في القسن األكبديوي الطلبتأعذاد   :ثبنيًب

 :هنذ تأسيسه قسنالولتحقين ببل د الطلبت اعذاتطىر  .1
 

 التطىر
 

 السنت
 الجبهعت

 كليت
العلىم اإلداريت ) 

 (والوبليت  

 تخصص
إدارة نظن )

 (وشبكبث األعوبل

 14 348 1561 األونى

 23 316 1496 انثاَيح

 57 450 1564 انثانثح

 94 567 1704 انراتؼح

- -  356 انخايطح

 188 1681 6681 الوجوىع

 
 :قسنال خزيجيد اعذا .2

 

 2008/2009نهؼاو انذراضي ػذد انطهثح انخريجييٍ 

 انفصم االول
انفصم 
 انثاَي

انفصم 
 انصيفي

 انًجًىع

37 21  58 
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 :أعضبء هيئت التذريس:   لثًبثب

 
 

اسن عضى هيئت 
 التذريس

الزتبت 
 األكبديويت

الجبهعت 
 الوتخزج هنهب

 التخصص الذقيق

1 
 يحًىد يانك اتى ػرا.د

أضرار 
 يطاػذ

أوكراَيا . ج
 انىطُيح

1999\02\01 

أَظًح شثكاخ 
 انحاضىب

2 
 خهذوٌ تطيحح.د

أضرار 
 يطاػذ

فيُيرطيا . ج
 األوكراَيح

1995\01\01 

 -هُذضح انكًثيىذر
 شثكاخ انكًثيىذر

3 
ضُذش ػثذ انؼسيس . د

 حًىدج

أضرار 
 يطاػذ

األكاديًيح 
انؼرتيح نهؼهىو 

انًانيح 
 وانًصرفيح

َظى يؼهىياخ 
 حاضىتيح

4 
 أحًذ انغىل. أ

 ضذَيغرب . ج يذرش
2002\03\01 

ذكُىنىجيا انًؼهىياخ 
 انحاضىتيح

5 
اآلَطح ضارج شاكر 

 األقرع

األكاديًيح  يذرش
انؼرتيح نهؼهىو 

انًانيح 
 وانًصرفيح

 ػهى حاضىب
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 تطىر أعذاد أعضبء الهيئت التذريسيت في القسن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :النشبطبث البحثيت والوؤتوزاث العلويت:  رابعًب

 
 .2008/2009األبحبث العلويت والكتب الونجشة للعبم 

 
 

2008/2009 

 انًجًىع كرة يؤذًراخ يجالخ

 14  14 

 
 
  

 السنت
قسن إدارة نظن وشبكبث 

 األعوبل

2008/2009 6 

2007/2008 10 

2006/2007 11 

2005/2006 11 

2004/2005 12 

2003/2004 13 

2002/2003 12 

2001/2002 9 
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 :2008/2009قهب للعبم التي حق اإلنجبساث:  خبهسًب

 
 4/11/2008انثالثاء  نقاء يغ طهثح انقطى .1
 11/11/2008انثالثاء  نقاء يغ طهثح يشاريغ انرخرج .2
 18/11/2008 انثالثاء نقاء يغ انطهثح انًرىقغ ذخرجهى .3
 25/11/2008انثالثاء  نقاء يغ انطهثح انجذد  .4
 2/12/2008 انثالثاء نقاء يغ طهثح انرذرية انًيذاَي .5

6. 
يىقغ إنكرروَيي  "يُاقشح يشروع ذخرج انطهثح تؼُىاٌ 

تحضيىر ريييص تهذييح ػييٍ     " تهذيح ػيٍ انثاشا انجذيذج
 انثاشا انجذيذج

 15/1/2009انخًيص 

 27/4/2009االثُيٍ  اييٍ و ضيريح  شيثكاخ انًؼيهىياخ: َيييذوج تؼييُىاٌ .7

 

 :التطلعبث الوستقبليت  :سبدسًب

 
ترفجير انًؼرفح في َظى االذصاالخ، وذصًيى انشثكاخ  يهرى انقطى

انحاضىتيح، تاضرخذاو َظى انًؼهىياخ انخثيرج، ونغاخ انثريجح وإدارج 
انشثكاخ وأَظًح انًؼهىياخ انًىزػح، واضرخذاو انرجارج اإلنكرروَيح، وذطىيق 
خذياخ ويُرجاخ انًؼهىياخ يحهيًا ودونيًا تطريقح آيُح وضريح كايهح، وذأهيم 

نطهثح نهؼًم في كافح انقطاػاخ وانشركاخ انًرخصصح في يجال انكًثيىذر ا
واالَررَد وإدارج يخرثراخ انحاضىب وانؼًم في يجال انرؼهيى وغيرها يٍ 

 .انًجاالخ


