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 قسن التصوين الذاخلي
 

 :قسنتعزيف عبم ببل

 
و  2006/2007رأعظ قغى انزظًٍى انذاخهً فً ثذاٌخ انعبو انجبيعً  -

 .وطبنجخ ًبطبنج( 120)ثطبقخ اعزٍعبثٍخ 
عبعخ يعزًذح ( 138)رشًم انخطخ انذساعٍخ نًشحهخ انجكبنىسٌىط عهى  -

ويزطهجبد ( عبعخ  27)يىصعخ ثٍٍ يزطهجبد انجبيعخ اإلججبسٌخ واالخزٍبسٌخ 
انقغى اإلججبسٌخ يزطهجبد و( عبعخ  24)خزٍبسٌخ انكهٍخ اإلججبسٌخ واال

 .عبعخ( 87)واالخزٍبسٌخ 
يٍ األعبرزح يٍ روي االخزظبص وانكفبءح انعبنٍخ  ًاوٌضى انقغى عذد -

 .ويششفً انًشاعى وانًخزجشاد
ٌزىفش ثبنقغى يخزجشاد انحبعىة وانًشاعى انفٍُخ وانهُذعٍخ وانىسػ  -

 .انفٍُخ ويخزجش نهزظىٌش انضىئً
انزً رغطً يغبقبد  خضى يكزجخ انجبيعخ يجًىعخ يٍ انًظبدس انًزُىعر -

ويىاد يخزهفخ  خبطخ ثبنقغى إضبفخ إنى انًشاجع وانذوسٌبد انًزخظظخ طجقًب 
 .نًعبٌٍش االعزًبد انخبص

رى رجذٌذ االعزًبد انخبص نزخظض انزظًٍى انذاخهً ثعذ صٌبسح نجُخ  -
 .2008يزخظظخ يٍ هٍئخ االعزًبد فً أٌبس 

رى رطىٌش انخطخ انذساعٍخ نزخظض انزظًٍى انذاخهً ثًب ٌزًبشى يع  -
انًزطهجبد انجذٌذح وانزطىساد انحبطهخ فً هزا انًجبل، وعزقذو هزِ 
انخطخ انجذٌذح نهحظىل عهى يىافقخ انجبيعخ فً ثذاٌخ انفظم األول 

2010/2011. 
 

قزار التزخيص 
 وتبريخه

آخز قزاراعتوبد 
 وتبريخه

الطبقة 
 بيةاالستيعب

 عذد الطلبة 

794 
 8/01/0991تبريخ

10/3/9119 
 09/0/9119تبريخ

091 008 
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 :في القسن الطلبة

 
 :الولتحقين ببلقسن هنذ تأسيسه د الطلبة اعذأتطىر 

 

الفصل  السنة
 األول

الفصل 
 الثبني

الفصل 
 الصيفي

 الوجوىع

9112 3 7 7 00 

9111 019 009 11 980 

9114 091 091 83 399 

9118 099 009 89 331 

9119 093 091 81 393 

9101 008  -- --008 

 
 

 :خزيجي القسن هنذ تأسيسهد اعذأتطىر 
 

الفصل  السنة 
 االول

الفصل 
 الثبني

الفصل 
 الصيفي

 الوجوىع

9119 2 91  -40 
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 :أعذاد الطلبة الوتىقع تخزجهن والذين لن يتخزجىا

 

عذاد الطلبة الوتىقع أ 9119
 تخزجهن

أعذاد الطلبة الذين لن 
 يتخزجىا

 1 4 الفصل األول

 1 27 الفصل الثبني

 0 18 الفصل الصيفي

 
 

 

 :احصبئية تىسيع عالهبت الطلبة

 

 هقبىل جيذ جيذ جذًا هوتبس 

 1 2 0 0 الفصل األول

 6 18 2 0 الفصل الثبني

 10 8 0 0 الفصل الصيفي

 
 

 

 :أعضبء هيئة التذريس في القسن

 
 رطىس اعذاد هٍئخ انزذسٌظ فً انقغى

 

اعذاد هيئة تذريس في  السنة
 القسن

9112-9111 7 

9111-9114 2 

9114-9118 2 

9118-9119 2 

9119-9101  2 
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 :النشبطبت البحثية والوؤتوزات العلوية للقسن
 
 : 9119/9101لعلوية للقسن للعبم الوؤتوزات والنذوات ا  

االعجىع انعهًً نكهٍخ اَداة وانفُىٌ َذوح قغًً انزظًٍى انجشافٍكً  .1
 :وكبَذ كًبٌهً(  25/4/2010)وانذاخهً االحذ 

ثٍٍ ضشوساد انشيض ورخجط : رظًٍى انشعبساد انعشثٍخ" إحغبٌ فزحً . د.أ - 
 ".انزكىٌٍ

 "جٍشٍَكب  –خ ٌبنى عشع فٍهى عٍ قشٌ" اثشاهٍى اثى انشة . د  - 
 
 
 

 :9119/9101التي حققهب القسن للعبم  اإلنجبسات

 
يشبسكخ أعضبء انهٍئخ انزذسٌغٍخ فً نجبٌ رحكٍى يشبسٌع انزخشج . 1

 .ثكهٍبد انجبيعبد األسدٍَخ واألقغبو انًُبظشح
نطهجخ قغى ( هثقبفخ انعشثٍخ نعبطًخ ) افززبح يعشع فُىٌ انقذط  .2

 .انزظًٍى انذاخهً
: عًبل طهجخ قغى انزظًٍى انذاخهً ٌىو االحذ أفززبح يعشع ا .3

25/4/2010 . 
يشبسكخ سئٍظ انقغى فً رحكٍى يشبسٌع انزخشج فً يعهذ انعًبسح  .4

 .2010/ 17/5انجٍذ ٌىو االثٍٍُ  –وانفُىٌ االعاليٍخ جبيعخ ال 
 . 2010/ 21/3خ انجبيعخ جاجشاء اَزخبثبد يجهظ طه.   5
ش االعزًبد فً االقغبو انزظًٍى انجشافٍكً يعبٌٍ)ًشبسكخ فً وسشخ ان .4

، وشبسك فٍهب 2010/ 24/5نهجبيعبد األسدٍَخ فً جبيعخ جذاسا ثزبسٌخ 
 .يحًذ عجذ انعبل. د.إحغبٌ فزحً وأ. د.كم يٍ أ

رخشج طهجخ رظًٍى انذاخهً ٌىيً االسثعبء وانخًٍظ  يُبقشخ يشبسٌع. .5
2-3/6/2010. 

 .انزظًٍى انذاخهً رى رعٍٍٍ انًذسعخ عىصاٌ انغجبح فً قغى .6
 
 
 

 :التطلعبت الوستقبلية للقسن

ٌغعععى انقغععى إنععى اعععزقطبة عععذد يععٍ أعضععبء هٍئععخ       .1
انزذسٌظ يٍ روي انخجشح فعً اخزظعبص انزظعًٍى انعذاخهً     

 .ونكٍ هُبك طعىثخ ثغجت انُذسح
 .رىفٍش يشعى جذٌذ خبص ثبنًىاد انعًهٍخ ثبنزخظض .2
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3.   ٍ عهعى انزخظعض    رطجٍق ايزحبَبد انقجىل نهطهجعخ انًزقعذيٍ
 .يٍ خالل اخزجبس خبص نهزا انغشع

رطىٌش انخطخ انذساععٍخ نهزخظعض ورقعذًٌهب نهجبيععخ خعالل       .4
 .2010/2011انفظم األول 

 .وطبنجخ ًبطبنج( 200)سفع انطبقخ انطبقخ االعزعٍبثٍخ إنى  .5
 


