سادسا :المؤش ارت النوعية

عن نجاتات كليات الجامعة
وأقسامها ومراكتها
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المؤشرات النوعية عن نجاتات كليات الجامعة وأقسامها ومراكتها
ومعاهدها

و ثمر ثاي ع

لامتل اج النوعثة عن إنألرزاج ناثرج الألرمنة و ايرمهر وم انز ر ومنر د ر.

أولا :مجالت البحث العلمي المطروحة خالل العام 0200 /0202

محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد

الامة الن بثة .
الألم ا ثر.
اآلداب

الزر ثخ الحدثث .

الزر ثخ القدثم.
الفايفة.
زموثو والمصر ف.
اايواض المرلثة.

اإلدا ة المرلثة.

الياو اإلدا ن.
األعمال

إدا ة الموا د البل ثة.
اإلدا ة المرلثة النرمة.
د ايرج الفق والدخو ومدى نرلثة الب ام الحنومثة.

اإلدا ة ي اإليالم.
اإلدا ة المحاثة .
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محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد

بثلة النبرج وال عي وزكعث النوامو الخر ألثة عال ايزألربة النبرج

دو البنزث ثر نالمثدثر برإلحثرء وبام ا

اإلنيرن

زفرعو البنزث ثر نالمثدثر منر لخاثة العدثثة النرلو
الألب المأل د
الزحاثو

اعحصرء
ال ثر ثرج الزلبثقثة
الزبولوألثر
النرنوزننولوألي وزلبثقرزهر
ثزثرء نووثة نظ ثة

العلوم

الزفرعالج النووثة

الز نثل الذ ن المحاي لمواد منقدة الز نثل
ظر ة زنعثف بوز – اثنلزرثن .Bose-Einstein Condensation
الموالر النمومثة (النمثة)  Quantum Fluidsي بنرد مخزافة.

النقل النمومثة .Quantum Dots

نظ ثة اعيزلر ة  Scattering Theoryي ويل نمومي.
Electrical and Optical Characterization of III-V base
Semiconductors nanostructures material science.
Synthesis & Characterization of Luminescent Materials.
Thin film characterization
Optical properties of materials
Topological field theory
Exact soluble models
String theory
الزل ررو اج القرنونث ررة الز رري ل ررهدزهر الممان ررة اا دنث ررة الهرل ررمثة والزل ررو اج الن بث ررة
والدولثة.
الزندثالج الديزو ثة ااخث ة عال الديزو اا دني.

موا ررثر القرررنون الرردولي النرررم مررن خررالو زحاثررو الق ر ا اج الصرردا ة عررن المحرررنم

الدولثة ود ايزهر والزناثض عاثهر.
الحقوق

ااحداث والزلو اج الدولثة المخزافة.
حقوض المانثة الفن ثة .

حقوض اإلنيرن وحقوض الم ة
القرنون البثلي .
لحض ي اعألزمرت النرم .
القرنون اإلدا ن ي اا دن.
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محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد
.

القثردة ي الزم ث

الصحة الوارلثة .
زم ث

صحة المألزمر والصحة النفيثة .

صحة الم ة و الصحة اإلنألربثة.
عاوم الزم ث

زناثم الزم ث

.

.

صحة النبر والم ة ونبر الين.
ين اإلثرا.
التمريض

الننف

د الم ة.
معو الي لرن واام ا

الميوحرج الولنثة لضم ا
Risk assessment
Wound Care
Cardiology Nursing
Quality Improvement
Critical Care
Diabetology
Pain management
Leadership
Job Satisfaction
Professional Documentation
Palliative Care
Oncology Nursing
اإلدا ه الزمذوثه لم ل الين ن ونبر الين

النفيثة.

الزمث اج المنرخثه وزكعث ر
منر حة الذبرل المنزلي
التراعة

ايز ازثألثرج البحث النامي واع لرد الز اعي
المتزم اج النامثه المحاثه
يا انزر الخ

اواج

د اية ملناة الننل
الزد ثل ال ثر ي
عام النفا ال ثر ي
التربية الرياضية

يرلثل الزد ثرا

اإلصربرج ال ثر ثة
الاثراة البدنثر ر ررة
لنرل ثر ثة مخزافة ( ادم – ياة – يبرحة )......
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محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد
عاوم الق آن .

زفيث الق آن.
النقثدة.
الف ض واادثرن.
الحدثث الل ثف وعاومه.

الشريعة

اليث ة النبوثة.

الفقه اإليالمي.
عثة.
اليثرية الل ّ
صوو الفقه.

الفن اإليالمي والفايفة.
المصر ف اإليالمثة.

الزكمثن اإليالمي.
الزقنثرج الألدثدة ي صنرعة اادوثة
الصيدلة

الميزح

اج والنقراث اللبثة

الزداون براعلرل
الصحة المهنثة
و الملرنو الصحثة الم زبلة برعم ا

وبرلثرج اعم ا
الزخدث النرم
اعلم
الننرثة الحعثعة

ح ال اعدوثة

عام اادوثة الو اعي
الزل ثر اللنرعي
الطب

عام اعنيألة الزأل ثبي

البولوألثر لألزثلثة

الفيثولوألثر النصبثة
الزناثم اللبي
عام اليموم الزأل ثبي
ثزرمثن د عند اع دنثثن

مزالزمة اعث
ما
اإلم ا

وم

القال
البرلنثة
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الين ن

محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد

النمو ومحرو ه ي ألمثر م احاه بنرمة واللفولة والم ا قة بخرصة

زلوث ايز ازثألثرج ول الض الزنام والزناثم الصفي
بنرء الب ام الزلوث ثة لانماثة الز بوثة
الزلانرج الميزقباثة لمثدان الز بثة
ايزخدامرج الزننولوألثر ي الزناثم

النوامو المتع ة عال النماثة الزناثمثة الزنامثة

العلوم التربوية

زلوث وبنرء دواج الزقثثم
دواج زلخثف والزقثثم لمظر

النمو ويمرج اللخصثة والقد اج

الملنالج النفيثة والز بوثة :يرلثل واأل اءاج
عال اع ظ ابرج النفيثة والياونثة

الننرثة برالفرو ذو الحرألرج الخرصة
الننرثة برالفرو ي م حاة ال و ة و يرلثل زناثمهم وز زثبهم و عرثزهم

الب ام واعداد المنامثن
اإلدا ة الز بوثة واإلل اف الز بون
الفنون البص ثة وزر ثخ الفن والزصمثم.

الناوم المويثقثة.
الفنون

الز اث المويثقي المحاي والن بي.
اعخ ا .
الزمعثو.

النقد المي حي.

اادل المقر ن.
النظ ثرج اادبثة.
اعيزل اض.
اللغات األجنبية

الاموثرج اعألزمرعثة.

المألرعج اادل والنحوثة.

الز ألمة والمنرألم.
الزناثم اعلنز وني.
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محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد

انظمة اعزصرعج المخزافة

انظمة الزحنم ا لي

لبنرج اعزصرعج الاليانثة والحوايثل
اعر المألرعج النه وممنرلثيثة
الهوالثرج ودا اج الز دداج النرلثة

األ اءاج اعلر اج ال امثة
الزن ف عال اعنمرل
منرلألة الصو ال امثة
زقثثم الحريول وزلبثقرزة
ال وبوزرج

الخوا زمثرج الألثنثة

المصرعد
الزن ف عال اعنظمة المخزافة
الهندسة والتكنولوجيا

اللراة المزألددة والواود البدثو

خالثر الواود والنمذألة والمحرنرة
الموالر واللبقرج الحدثة
لراة لميثة وزوصثو ح ا ن
اع ز اززاج المثنرنثنثة

زصنثر المواد

بل الألودة وزصمثم الزألر ل
ادا ة الألودة الزخلثل اعيز ازثألي
اعنزر ال لض عو المواد
انزقرو المردة زحاثة المثره

اإلنلرءاج

الل ض والنقو
صوزثرج النمر ة
زوعثض مصرد الز اث النم اني ي محر ظة المف ض.
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محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد

Paper Watermark Extraction in ( ايزخ ا النالمرج المرلثة ري الصرو

)Images

)Medical Image Processing( منرلألة الصو اللبثة.2
Document

Analysis

( زحاث ر ررو وزمثث ر ررز الوع ر رررلض ال امث ر ررة.3

and

)Recognition

 حف الب مألثرج.4
 ايزخدام الذنرء الصنرعي ي الميرلو اللبثة.1
(Interconnection Networks) اللبنرج المز ابلة.6
(Parallel

and

Distributing

الحي ر ررربرج المزوازث ر ررة والموزع ر ررة.7
Computing)
(Multimedia)  زندد الويرلل.1

(Software Testing)  حف الب مألثرج.1

 اللبنرج الاليانثة.11
 اللبقة الفثزثرلثة لالبنرج.11

تكنولوجيا المعلومات

Image Processing .12
Security .13

Algorithm .14
Imaging Database .15
Wireless Networks .16

Wireless Sensor Networks .17
Data Communications .11
)Wireless Networks(  اللبنرج اعيانثة.11
)Security and Privacy(  الي ثة و الخصوصوثة.21
Computer

and

Network

(  زلبثقر رررج الحرير ررول و اللر رربنرج.21

)Applications
Dental Implants / Prosthetic and Surgical Aspects.
Oral and Maxillofacial Surgical Procedures.
Biomaterials and Dental Materials.
Applications of New Techniques in Dental Treatment.
Methods and Advances in Dental Education.
Different Aspects of Pediatric Dentistry.
Biomechanics of Fixed and Removable Prostheses.
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طب األسنان

محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد

زصنثف بلراة النلرل لانبر

زصنثف بلراة النلرل لضلفرو
البلر ثة الحيثة (ايزبثرن مقدم ال عرثة)
البلر ثة الحيثة (المد ية)
البلر ثة الحيثة لام ا قثن و النبر
البلر ثة الحيثة لا

ر و االفرو دون ين العرلعة

دواج اثرا مهر اج الزنرمو الح ني البص ن
مقثرا بزيب لاملر نة والزك ثو
Validation of the Arabic Heritage Activity Card Sort
Development and validation of the Mayo-Portland
Adaptability Inventory
Development of the Arabic Heritage Performance Assessment
of Self-Care Skills
زقنررثن مقثرررا عر مزالزمررة ا عم الن رراثة المزمنررة عاررل الحثرررة الثومثررة برلزنرررون
مر ناثة الصثدلة و ناثة اللل

علوم التأهيل

النال اللبثني لم

ل الألالرج الدمرلثة

النال اللبثني الفرو اللاو الدمرلي
النال اللبثني عم يفو الظه
ابحرث ززناض برلزك ثو المزنرمو لمخزاف الم

ل.

د ايرج ينرنثة لاخدمرج الزك ثاثة المقدمة لضلفرو المصربثن برللاو الدمرلي ي

اا دن وبحث مدى زكع ر بخصرلف اللفو وااي ة
د اير ررة نوعثر ررة خر رردمرج النر ررال اللبثنر رري والر رروظثفي المقدمر ررة لم
الدمرلثة ي اا دن.

د ايررة نوعثررة خرردمرج النررال اللبثنرري المقدمررة لام

ر ررل الألالر رررج

ررل الررذثن ثنرررنون مررن آعم

يفو الظه و مدى نرلثة الزقنثرج الميزنماة ي الزحيرثن مرن نوعثرة النلررلرج
الثومثة لام

ل عن ل ثض ايزنمرو ل ض اثرا مو وعثة.

مألرو اللالاة النالمثة
مألرو ا ل ابرج النلض الزلو ثة والنصبثة
ز يثخ مبد عمو الف ثض الزك ثاي وزنرماه

دو الزك ثو بزخصصرزه المخزافة ي عال مألموعة مزنوعة من اام ا
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محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد
الد ايرج اععنوا نثولوألثر

النمر ة اعيالمثة
معهد اآلثار

الفن واعيلو ة
النقول الصفوثة والنزربرج اعيالمثة
الح ر ة النبلثة

الننرلا البثزنلثة

اعزصرو
معهد العمل الجتماعي

زنمثة المألزمر المحاي
اليثريرج اعألزمرعثة
ا رثر ااي ة

المعهد الدولي لتعليم اللغة

دل ع بي صنوبرج ول ض زناثم الامة الن بثة

العربية

الدراسات الدولية
معهد دراسات اإلسالم

اعيزألربة لضولوثرج الولنثة ومحرنرزهر.
منرلألررة ا رررثر محاثررة وعرلمثررة ززيررم بكصرررلة الزخصررف رري الد ايرررج اإليررالمثة
و بلهر بنو مر و منرص .

ألوانل الزنمثة اليثريثة واعازصردثة واعألزمرعثة.
مو وعرج اليثرية الل عثة المألزمر المدني ي اإليالم.
الزكمثن و حنرمه ي اإليالم

قه اعنزمرء لامألزمر واامة.

اإليالم والم ل.
كلية اإلدارق والتمويل

د ايرج ي البثلة البح ثة (اللنرل الم ألرنثة ال يوبثرج البح ثة).

د اية وم اابة نثمثرلثة و ثزثرلثة مثره البح .
كلية العلوم البحرية

اعيزز ات اليمني

اللغات

ر
IT Security
Net Working
E-Business

نظم وتكنولوجيا المعلومات
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محاور التركيت للبحوث العلمية

الكلية أو المعهد

النحو والايرنثرج
الامة و ّ
ظوا دبثة نفيثة من خالو اللن .

مركت اللغات

نقد ولن حدثث.
نقد دبي ادثم ونقد إيالمي عبريي.
مهر اج ازصرو

زد ثا الامة اإلنألاثزثة والز ألمة
اادل اليرخ والعقر ة
اادل ي صد اإليالم والنهد اامون  /د ايرج زكصثاثة زوعثقثة
المنر

النقدثة الحدثعة واعيزفردة منهر

البحث ي مهر اج اعزصرو وزلوث ر عند اللابة ي الألرمنة

ا زمرم خرف بكدل الم ة اا دنثة

ا زمرم خرف بيث ة عالم اادل ي اا دن وزوعثض عمرلهم
اادل والنقد الن بي الحدثث
بحرث ز بوثة

ثاني ا :المحاضرات والندوات التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات المجتمع

المحلي:

موضوع المحاضرق

الرقم
.0

محر

ة بننوان "منهألثة زلبثض اعزفراثة الدولثة لحقوض االخرف ذون اإلعراة " .

.0

محر

ة " النمرلة والبلرلة ي اا دن " .

.7

دو ة الخدمة اعألزمرعثة واإل لرد النفيي لانين ثثن.

.2

محر

.5

محر

.2

القرء محر

.2

الننف الموأله نحو

.1

دو ة الامة اعنألاثزثة لامنامثن المزمثزثن الحرصاثن عال ألرلزة المانة انثر.

.1

اج حوو مفهوم مهر اج اعزصرو ي مدا ا ونرلة الموث.
اج حوو الامة الن بثة ي دال ة المنر

دعم عرثة م

 /و از ة الز بثة.

اج زوعثة حوو الملنالج الزي زواأله اللابة وزنثض عماثة الزحصثو.
اد ااي ة.

ل الي لرن المننون والمردن
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ثالث ا :عضوية المؤسسات واللجان التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات

المجتمع المحلي:

اسم المؤسسة أو الجمعية

الرقم
.0

البحث النامي ي الألمنثة اا دنثة لابحث النامي.

.0

مألاة الل ثنة.

.7

ازحرد النزرل واادبرء اا دنثة.

.2

ألمنثة مانر الزنرونثة.

.5

نردن المحردعة.

.2

زحنثم الألوالز النامثَّة.

.2

ثلة اعزمرد متييرج الزناثم النرلي.

.1

لألنة ألرلزة المانة انثر لامنام والمدث المزمثز.

.1

لألنة ايز ازثألثة ااثزرم والمح ومثن من ال عرثة ااي ثة  /و از ة الزنمثة اعألزمرعثة

.02

الف ثض الولني لزلوث منر

.00

لألنة و ر منرثث ععزمرد ب نرم الزناثم اعلنز وني لاألرمنرج اعلنز ونثة.

.00

لألنة النوداج /و از ة اعلمرو النرمة.

.07

لألنة الألودة /و از ة اعلمرو النرمة.

.02

لألنة زقثثم ملر ثر اعع البثلي /و از ة البثلة.

.05

لألنة ايز ازثألثة ااثزرم والمح ومثن من ال عرثة ااي ثة  /و از ة الزنمثة اعألزمرعثة

.02

الاألنة النرمة عمزحرن النفرءة المن ثة لناثرج المألزمر .

.02

لألنة زلوث امزحرن العرنوثة النرمة

.01

اادبثة.
المتيَّيرج الفن ّثة و ّ
النامثة والنمو ي م انز البحث النامي.
المويوعرج
ّ

.01

ثر

االفرو.

.02

ص بو از ة الندو النوثزثة.
لألنة زلوث نظرم اعيزعمر الألمرعي امواو القُ َّ
مألالج عرلمثة محنمة.

.00

ألمنثة عام النفا اا دنثة.

.07

الاألنة العقر ثة والزناثمثة والمنح الد ايثة لدثوان آو أل ا .

.02

لألنة منردلة لهرداج الهندية المنمر ثة /نقربة المهنديثن.

.05

لألنة التزم اج والندواج /نقربة المهنديثن.

.02

لألنة امزحرن النفرثة و يرنر.

.02

لألرن و ر المواصفرج و المقرثثا.

.01

لألرن نقربة المهنديثن الز اعثثن.

.01

لألرن مرنة النرصمة.

.00
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اسم المؤسسة أو الجمعية

الرقم
.72

الاألنة الزوألثهثة لزلوث البردثة اا دنثة.

.70

الاألنة الدالمة لالحصرءاج الز اعثة.

.70

لألنة الف ثض الولني عيزخدامرج الزقرنرج النووثة.

.77

الاألنة المزخصصة ي منردلة لهرداج الناوم اعيريثة و البحعثة و الزلبثقثة.

.72

الاألنة الفنثة لمل وت النبرزرج اللبثة و النل ثة/و از ة الزخلثل.

.75

لألرن ناثة الأل احثن المانثة الب ثلرنثة.

.72

لألرن المألاا الن بي لالخزصرصرج اللبثة.

.72

مألرلا ولألرن نقربة لبرء ااينرن.

.71

ألمنثة الصحة النفيثة (الز بثة الخرصة ) ع و لألنة إدا ثة .
الب ثلرنثة.

.71

الناثة المانثة لازم ث

.22

لألنة البحث النامي /م .الحيثن لاي لرن.

.20

الاألنة الولنثة لمنر حة المنللرج

.20

ازحرد اللل ال ثر ي – الاألنة اعولمبثة اع دنثة

.27

الونرلة النرلمثة لمنر حة المنللرج

.22

متيية لومرن /مقثم لالبحرث

.25

المتيية النرمة لامذاء و الدواء
المندثة

.22

الاألنة الولنثة لالم ا

.22

القثردة من األو الزمثث  /مألاا الزم ث

.21

لألنة اعزحرد الدولي لصون اللبثنة IUCN

.21

لألنة ثلة زوألثهثة إلدا ة اانظمة البثلثة ي النرلم CEM

.52

لألنة إعداد إيز ازثألثة ولنثة لازنوت الحثون

.50

امزحرنرج ألرمنة الناوم والزننولوألثر.

.50

امزحرنرج البو د اا دني.

.57

امزحرنرج البو د الن بي.

.52

امزحرنرج ناثة لل ااينرن ي الألرمنرج الفايلثنثة.

.55

وز ة الصحة
لألنة زندثو نظرم ممر ية مهنة اليمنثرج  /ا

.52

لألنة اليمنثرج  /و از ة الصحة

.52

لألنة زندثو نظرم ممر ية مهنة منرلألة النلض /و از ة الصحة

.51

لألنة النلض/و از ة الصحة

.51

منظمة ا ل ابرج اللالاة النرلمثة International Fluency Association

.22

لألنة زندثو نظرم ممر ية مهنة اليمنثرج  /و از ة الصحة

.20

لألنة اليمنثرج  /و از ة الصحة

.20

امزحرنرج ناثة الأل احثن المانثة الب ثلرنثة.
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اا دني.

رابع ا :اتفاقيات التعاون العلمي:
اسم المؤسسة العلمية التي عقدت معها التفاقية

الرقم
.0

ألرمنة رند باج  /زنثيي /الوعثرج المزحدة اام ثنثة.

.0

مدث ثة الخدمرج اللبثة.

.7

و از ة الصحة اا دنثة.

.2

ميزلفل ال لثد لاصحة النفيثة.

.5

ألرمنة لوند اليوثدثة.

.2

ألرمنة زولثدو اام ثنثة.

.2

ألرمنة لثنرألو اام ثنثة.

.1

ألرمنة دو اام ثنثة.

.1

المألاا اللبي اا دني.

.02

نقربة لبرء ااينرن اا دنثة.

.00

ألرمنة الناوم والزننولوألثر (محر

.00

المألاا اللبي الن بي.

.07

ألرمنة الما ينود لزبردو خب اج ع رء ثلة الزد ثا والممزحنثن الخر ألثثن.

.02

عالارج زنرون مر ناثة الأل احثن المانثة الب ثلرنثة – إث لندا.

ثن لث مزف لثن ممزحنثن خر ألثثن).

.05

الم نز الولني لم

.02

الخدمرج اللبثة المانثة.

.02

الميزلفثرج الزربنة لهر.
و از ة الصحة و ُ
الألرمنة الهرلمثة ( ناثة الناوم اللبثة الميرندة ايم النال الوظثفي).

.01

ألرمنة عمرن اا اثة (ناثة الصثدلة والناوم اللبثة الميرندة ايم عال النلض واليمر).

.01

ل الين ن والمدد الصمرء.

اام ثنثة (ايم النال الوظثفي).

.02

ألرمنة بزيب

.00

ألرمنة الناوم والزننولوألثر اا دنثة.

.00

المنهد الدولي لازب ثد من ابو الاألنة الولنثة لامنهد لنقد المتزم اج.

.07

 TEMPUSلنمو مرأليزث

.02

منحة الر . DFG

.05

متيية الفاب اثج.

.02

ألرمنة آألو النو ثة .

.02

متيية رنبرن الصثنثة.

.01

ألرمنة ل ض الصثن لامنامثن.

.01

منظمة نوثنر النو ثة.

.72

ألرمنة لرزن ي ز نثر.

ي اللراة المزألددة.
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اسم المؤسسة العلمية التي عقدت معها التفاقية

الرقم
.70

متيية النرلم ال ويي ( ويني مث ).

.70

منظمة ألرثنر الثربرنثة.

.77

اليفر ة الز نثة.

.72

. Korea foundation

.75

. Korea Academy

.72

ألرمنة لثون العرنثة  /الف نيثة .

.72

اليفر ة الف نيثة .

.71

اليفر اج ( االمرنثة واعثلرلثة واعيبرنثة).

.71

منهد لوزه االمرني.

.22

منهد عث برنزا .

.20

منزل الداد االمرني .

.20

الم نز الن بي االمرني اعيزلر ن (.)Aradec

.27

ألرمنرج إيبرنثة وبلنو خرف ألرمنة ل نرلة .

.22

ألرمنرج اثلرلثة معو ألرمنة بولونثر .

.25

ألرمنرج لمرنثة .

.22

الونرلة اإليبرنثة لازنرون الدولي (.)AECI

.22

ب نرم الح ا اانردثمي  Erasmus Windowالدولي .
عقد امزحرن الزو و.

.21

 ETSال ا

.21

 TFIالخرف برمزحرن الزو و برلامة الف نيثة.

.52

متيية ) (Amideastالخرف برمزحرن الزو و ميزقبال.

.50

متيية الحيثن لاي لرن .

.50

متيية  Tempusمن ألو إنلرء الدباوم المهني ي اليثرية النرمة وحقوض اللفو.

.57

الاألنة الولنثة اا دنثة للتون الم ة بخصوف الزنرون ي مألررو زحقثرض اا رداف الملرز نة
وخرصة مر ثزناض بلنروى الم ة .

.52

و از ة الزنمثة اعألزمرعثة .

.55

متيية بثزرج من ألو اإلنيرنثة لال ض ااويل ي مألرو اإلينرن لضي الفقث ة .

.52

ألرمنة  Evangelische Hochschuleي لمرنثر بخصوف الزبردو اللالبي.

.52

المنهد الولني لامويثقر -اا دن.

.51

ألرمنة لوند – اليوثد.

.51

ألرمنة ألوزنب  -اليوثد.

.22

ألرمنة نوزنمهرم -ب ثلرنثر.

.20

ألرمنة يرلفو د -ب ثلرنثر.

.20

ألرمنة اونالند -الوعثرج المزحدة اام ثنثة.
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اسم المؤسسة العلمية التي عقدت معها التفاقية

الرقم
.27

ألرمنة ثاثلثرن -الوعثرج المزحدة اام ثنثة.

.22

ألرمنة نثا ويزث ن -الوعثرج المزحدة اام ثنثة.

.25

ألرمنة ب ثألهرم ثن  -الوعثرج المزحدة اام ثنثة.

.22

ألرمنة ب ثزل نولومبثر-ب ثلرنثر.

.22

ألرمنة ناودونثر-ب ثلرنثر.

.21

ألرمنة دا وثن -يز الثر.

.21
.22

منهد اتوو ولثنب

اليوثدن والذن ثهزم بحقوض وح ثررج اإلنيررن ري اللر ض ااويرل ولرمرو

إ ثقثر وثقوم بزنظثم دو اج وندواج محاثة واااثمثة زلر

بهر لابة و يرزذة الناثة.

ألرمنة ( )Yaleاام ثنثة والزي زند من ال الألرمنرج اام ثنثة حثث ثزم الزنرون بثن ناثة
الحقوض والألرمنة اام ثنثة من خالو زبردو اللابة و ع رء ثلة الزد ثا.

.20

اليفر ة الف نيثة ي اا دن :حثث زم زواثر ازفراثة مر الحنومة الف نيثة إلثفرد عردد مرن لابرة

.20

ري ميرربقة المحرنمررج

.27
.22

ناثة الحقوض إلل الألرمنرج الف نيثة عيزنمرو د ايزهم ي المرأليزث والدنزو اه.

نقربة المحرمثن اام ثنثثن :حثث زلر

ناثة الحقروض وبلرنو ميرزم

الصو ثة الزي زنظمهر نقربة المحرمثن اام ثنثثن.
نردض الخما نألوم والفنردض المزمثزة بر نألوم ي اللرلئ الألنوبي لزد ثل لابرة الناثرة ري
لزل المألرعج.
المانثة اا دنثة لزد ثل اللابة ي مألرو المنرزل اليثرحة والنقو اليثرحي ول نرج اللث ان.

خامسا :الستشارات المتخصصة:
مواضيع الستشارات أو المؤسسات المستفيدق منها

الرقم
.0

منهر المهر اج الخرصة برلامة اإلنألاثزثة.

.0

امزحرنرج الزو و والمهر اج والنفرثة الاموثة للابة الدنزو اه.

.7

متيية زنمثة المألزمر  /ميقل  -عمرن  /زلوعي .
 / USAIDحوو اللبرل والنمو الزلوعي.

.2

ب نرم

.5

زقثثم ملر ثر مويثقثة/ألوالز الدولثة الزلألنثة والزقدث ثة.

.2

زقثثم ألوالز الدولة الزلألثنثة/و از ة العقر ة.

.2

المألاا ااعال للتون االخرف المنواثن .

.1

م نز الزمثز اا دني ي الز بثة الخرصة.

.1

المدثنة الن بثة لا عرثة اللرماة.

.02

منهد اإلعالم اا دني.

.00

م انز الز بثة الخرصة والمنامثن و ولثرء مو اللابة ذون اإلعراة.
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مواضيع الستشارات أو المؤسسات المستفيدق منها

الرقم
.00

المألاا الولني للتون ااي ة.

.07

المألاا ااعال لالبرل.

.02

الصحر ة واإلعالم.

.05

الاألنة القرنونثة لمألاا النوال بخصوف الزندثالج الديزو ثة.

.02

الم نز الولني لحقوض اإلنيرن بخصوف مو وعرج حقوض اإلنيرن.

.02

دثوان الزل ثر وال ن بخصوف و ر زل ثنرج القوانثن وصثرلزهر.

.01

لبنة النيرء الن بثرج ي مو وعرج ززناض بحقوض الم ة ي اا دن.

.01

و از ة الندو اا دنثة.

.02

متيية عبد الحمثد لومرن.

.00

و از ة الزناثم النرلي والبحث النامي.

.00

نقربة المحرمثن اا دنثثن.

.07

م نز الزمثز ي ااداء الحنومي.

.02

لألنة المواصفرج والمقرثثا.

سادس ا :نشاطات التأليف التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس مع المجتمع المحلي:
الرقم
.0

مواضيع الستشارات أو المؤسسات المستفيدق منها
الملررر نة رري زرركلثف نزررل عارروم القر آن ونزررل اليررث ة لناثرررج المألزمررر رري اا دن ولامنر ررد
الل عثة ي يالنة عمرن.

.0

زحدثث المنرثث اا دنثة لامنزبرج المد يثة" ناثة الناوم الز بوثة برلملرر نة مرر و از ة الز بثرة

.7

الملررر نة رري زرركلثف يايرراة مررن نزررل الز َّبثررة اإليررالمثَّة الزرري ُدك يررج رري مرردا ا الممانررة

.2

والميرزمد مرن

.5
.2

والزناثم2111/3/11

الهرلمثة ولث ر نيالنة عمرن والنوثج.
اا دنثكة
َّ

الملر نة ي و ر القررنون المردني اا دنري المنمروو بره ري الوارج الحر ر
الفقه اإليالمي.

اللخصثة الألدثد وصثرلزه
و ر ارنون ااحواو
ّ
مألرو زحقثض نزل الز اث
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سابع ا :أوجه التفاعل مع بعض مؤسسات المجتمع المحلي:
وجه التفاعل

المؤسسات
و از ة الز اعة

الزنيثض والزموثو الخر ألي لضبحرث والملر ثر

و از ة الزخلثل

المواصفرج والمقرثثا

و از ة الصنرعة والزألر ة

زكلثف النزل والاألرن المخزافة
خف المواد المذالثة ايزلر اج

الملر نة برلاألرن

عقر ررد و ل زد ثبثر ررة لبنر رررء ار ررد اج النر رررماثن ر رري المتيير رررج الز بوثر ررة
(المنامثن والمد اء والمل ثن والم لدثن والقردة الز بوثثن).
و از ة الز بثة والزناثم

إأل ر ر رزاء د اير ر رررج و بحر ر رررث لمنرلألر ر ررة الملر ر ررنالج الزر ر رري زنر ر رررني منهر ر ررر

المتييرج الز بوثة المخزافة.

المير ررر مة ر رري بنر رررء دواج زقثر ررثم زلخثصر ررثة لانلر ررف عر ررن اللر ررالل
المزمثزثن ي المدا ا اا دنثة.
ثوم مفزو مر رلي اللابة وزن ثم ااوالو بح و ولثرء مو م.
المل ررر نة رري و ررر نظ رررم البن ررو والمص ررر ف اإلي ررالمثَّة ولر ر نرج

المصر ف والبنو

الزّرمثن اإليالمثة.
الملررر نة رري ع رروثة ال اربررة َّ
اللر عثة لابنررو والمصررر ف واللر نرج
ّ
عثة
رالمثة رري اا دن ولث ر ه مررن ااالررر الن ّبثررة وال اربررة الل ر ّ
اإلير ّ
لمتيية زنمثة مواو ااثزرم ي اا دن.
ّ
ال اربة عال بن

صنردثض اع كدخر واعيزعمر .

المرلثة المنرص
اعازصرد والمنرمالج
ّ
الدعون اإلعالمي
المألرو ّ

متييرج اإلعالم

المنزدى اا دني لامويثقر
ابلة النزرل اا دنثثن
و از ة الصحة
صندوض اامم المزحدة

اللبثة المنرص ة
مألرو الق رثر
ّ
مألرو الق رثر المنرص ة َّ
لازنرة

المزنددة.
الملر نة بويرلو اإلعالم
ّ

نلرلرج ع منهألثة.

الد ايرج والنقد ي ابلة النزرل اا دنثثن
الاألنة اعألزمرعثة ي ابلة النزرل اا دنثثن
ايزلر اج وزحاثو عثنرج مثره
ندوة "الفق واامن المذالي"

اعنمرلي )) Undp
و از ة المثره وال ن
و از ة اللر ة
الألرمنرج والمنر د ال يمثه

زنيثض اابحرث المدعومة من ونرلة اللراة الذ ثة
خلل د ايثة لألرن
الزموثو

بحرث الززوثد برلنفرءاج اعدا ثة والفنثه

لرية مألاا ادا ة ب نرم بحث وزلوث البردثة
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وجه التفاعل

المؤسسات
المألاا اععال لاناوم

اابحرث الملز نة اعيزلر اج

الألمنثة الناثمة المانثة

الملر نة ي الملر ثر والد ايرج

والزننولوألثر

الاقرءاج اع لردثة والعقر ة الز اعثة

متيية البثلة

المير مة ري زنفثرذ اعيرز ازثألثه الولنثرة لالبحررث الزرد ثل اعبحررث

اعذاعة والزافزثون

الملز نة
الزد ثل

الم نز الولني لابحوث
الز اعثة ونقو الزننولوألثر
متيية اعا ا

الز اعي

المتيية الزنرونثة

الزد ثل
الزد ثل

متيية الزيوثض الز اعي

الاقرءاج اع لردثة والعقر ة الز اعثة

نقربة المهنديثن الز اعثثن

الزد ثل زنظثم المتزم اج والندواج
الزد ثل اعيزلر اج الزموثو

ل نرج الز اعة والمذاء
الم از عون

اع لرد

الل نرج اعيزلر ثة

الد ايرج

الألمنثرج لث الحنومة واعندثة

الزد ثل الزثر اج المحر

اج

واعزحرداج
زمثو الملر ثر واعبحرث

متييرج زموثاثة

عالارج عقر ثه ازصرعج عامثه زبردلثة

ألرمنرج  /ألرمنة ثزونر
ل نرج

بحرث ملز نة زد ثل

زموثو ايزلر اج

ألمنثرج عامثة مزخصصه

ع وثة

الز ا

ي النلرلرج زنظثم متزم اج

ثامن ا :الخطط الدراسية:
زندثو وزحدثث خلة البنرلو ثوا ي الندثد من الزخصصرج ي ناثرج الألرمنة وم انز ر قد زم حذف بن
المواد وا ر ة مواد خ ى
ايزحداث زخصصرج د ايثة ألدثدة ي بن

الناثرج.

خ نج الخلل الد ايثة لم األنرج ميزم ة وزم إأل اء بن

الزندثالج الالزمة عاثهر من حثث المواد اإلألبر ثة

واعخزثر ثة بمر ثزنريل وميزألداج الزخصف.
زصوثل ارم المواد ي الخلل الد ايثة ي بن

الزخصصرج برلزنيثض مر وحدة الزيألثو.

ا ززر ب نرم بنرلو ثوا ي الامزثن الثربرنثة واعنألاثزثة ( اثد اإلنلرء).
د اية إنلرء ب نرم مرأليزث

ي الامة والعقر ة والزواصو.
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ي الز ألمة ( نيي – ع بي ).

تاسعا :نجاتات بعض الوحدات اإلدارية:
اسم الوحدق
شعبة النقل

أبرت اإلنجاتات
ايزنمرو عمو مافرج لنو م نبرج الألرمنة والبرلغ عدد ر مرلة ويبنة وعالعون م نبرة
( )137ثز ررمن الماررف ألمثررر المناومرررج لام نبررة مررن حثررث بر ام اإلصررال وبر ام

إيزهال الزثوج و يزهال المح وارج حثث لم ثنرن رذا النظررم موألرود ري ااعروام
اليربقة .
لررلل بنررثن م نبررة ادثمررة الصررنر وبن ررهر ذاج مح نرررج نبث ر ه زيررزها نمثرررج
عرلثررة مررن المح وارررج وزررم إخ األهررر مررن الخدمررة وزيرراثمهر لرردال ة الألمررر

حيررل

ااصوو .
زمزررة ألمثررر اإلألرررزاج ال يررمثة والم

ررثة لامرروظفثن والبرررلغ عرردد م زيررنون موظف ررر

(. )11
عمو مافرج لخصثة لألمثر موظفثن لنبة النقو ثز من نرو مارف ألمثرر المناومررج
الزي زخف الموظف.
الب ام الوا د لالنبة والزي زم زنفثذ ر-:
زكمثن لالل الناثرج الصحثة مرن الحر م الألررمني صربرحر إلرل الميزلرفثرج والم انرز
الصررحثة داخررو حرردود مرنررة عمرررن والررل المحر ظرررج المألرررو ة واعررردزهم إلررل الألرمنررة
بند الظه والبرلغ عدد م عمرنمرلة وخميون لرلبر ولرلبة بلنو ثومي .
زركمثن لررالل ناثررة الز اعرة مررن مرررم الناثرة إلررل منهررد البحروث واإل لرررد الز اعرري رري
منلقررة اال روا صرربر نررو ثرروم حررد واعررردزهم إلررل الألرمنررة ثرروم الخمررثا مررن نررو

يرربوت لثاررة الفصرراثن لانرررم الد ايرري  2111/2111والبرررلغ عرردد م خميرره ويرربنون

لرلبر (. )71
زكمثن لالل ناثة الناوم /ايرم الناروم الحثرزثرة مرن الألرمنرةإلل مدثنرة الحيرثن اللبثرة
واعررردزهم إلررل الألرمنررة بنررد الظه ر والبرررلغ عرردد م خميررون لرلبررر ( )11عاررل مرردا
اايبوت .
زكمثن ب نرم

حالج اللالل ااألرنل الدا يثن ي منهد الامرج إلل ألمثر المنرلض

اليررثرحثة داخررو الممانررة نررو ثرروم يرربج لثاررة زر ة د ايررزهم رري المنهررد والبرررلغ عرردد م
خمية ويبنون لرلبر (. )71
زكمثن لالل ناثة ال ثر ه من موار الناثة ي منلقة المدثنة ال ثر ثة إلرل الألرمنرة
وبرلننا والبرلغ عردد م مرلزرر لرلرل ولرلبرة ( )211نرو ثروم مرن ثروم ااحرد إلرل ثروم
الخمثا لثاة النرم الد ايي. 2111/2111
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ب ام الر حالج الداخاثرة والخر ألثرة الزري ثرزم و ود رر إلرل لرنبة النقرو بلرنو مفررأليء

وبلنو ثومي .

زرركمثن ألمثررر ب ر ام وحرردة النالارررج النرمررة مررن نرحثررة المررتزم اج والنرردواج الزرري زررم
عقد ر داخو وخر

الحر م الألررمني و ري منررلض ومحر ظررج الممانرة برإل رر ة إلرل

زوزثر ألمثر الدعواج لهذه المتزم اج مر النام بكن ب ام وحدة النالاررج زحزرر إلرل
 %31من م نبرج يوااثن لنبة النقو بلنو دالم بيبل الب ام بلنو مفرأليء .
زرركمثن منهررد ا عررر بحر اررة يررنة خميررون انررل ( )11وحر اررة نررول مزويررل يررنة
ل  4x4لثاررة زر ة الحف ثررة لنرو صررو د ايرري

(إعنررن وعلر ون انرل( )22وبر

ولمدة خمية وا بنون ثومر ي محر ظة النقبة وداخو حدود مرنة عمرن .
ز رركمثن الم ن ررز العق ررر ي اإلي ررالمي خ ررالو الن رررم وب ررراخف خ ررالو ل رره
المبر

م رررن

من نو عرم بحر اة ينة  11انبر مر يثر ة لحن لزوزثر ألمثر ل ود الخثر

عال ألمثر محر ظرج الممانة .
شعبة الحدائق

حدثقررة ص ر

لررهداء من نررة الن امررة :وز ررمنج ز اعررة االررألر والررو ود والحولثرررج

وبنافة إألمرلثة زق ثبثة  4111دثنر .
البرردء رري عمرررو حدثقررة الزم ر ث
إألمرلثة زقدث ثة  6111دثنر

وز ررمنج يرررحرج مبالررة ومقرعررد وز ررو
برإل ر ة إلل ز اعة مداخو ناثة الزم ث

الزن رررون م ررر ميزل ررفل الألرمن ررة إلنل رررء حدثق ررة ي ررنن مم

إألمرلثة  1311دثنر من خالو مخصصرج الميزلفل.

وبنافررة

.

ررررج الميزل ررفل وبناف ررة

البرردء رري زصررمثم حدثقررة الثوبثررو لاررذن ى الخميررثن لزكيررثا الألرمنررة والزرري زصررردف
النرم القردم.
إنلرء الحدثقة الداخاثة لمبنل ايم النثمثرء.
إنلرء الحدثقة الداخاثة والخر ألثة لمبنل ناثة الصثدلة.
ز اعة االألر الح ألثة ي الزاة الواانة بثن ناثة عاوم الزك ثو والبوابة الألنوبثة.
البدء ي ز اعة اللر ت ال لثا من البوابة الألنوبثة إلل ناثة الزم ث

.

ز اعة الحدثقة الواانة ا ل مبنل ناثة لل ااينرن.
ز اعة حدثقة اامن الألرمني.
ز اع ررة الح رردالض الواان ررة ار ر ل م رردخو عم ررردة ل ررتون اللاب ررة برإل ررر ة إل ررل الح رردالض
الداخاثة.
المبرل ة بز اعة الحدثقة الداخاثة لنثردة اللابة.
المبرل ة بز اعة حدثقة مدخو عمردة ناثة الناوم.
مزربنة عمرو صثرنة الحدالض ي ألمثر حدالض الح م الألرمني من زقاثم وزيمثد و ن
وز نثل لبنرج ن وزنلثل ولث ر.
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النبرزرج الداخاثة :زألدثد النبرزرج الداخاثة ألمثنهر ي مبنل لريرة الألرمنرة برإل رر ة
إلررل ززوثررد ناثرررج ومبرررني الألرمنررة برلنبرزرررج الداخاثررة حيررل اللاررل والننرثررة بألمثررر

النبرزرج الداخاثرة ري ألمثرر المبررني

رمن ب نررم

يربوعي ونرذل زرزثثن المرتزم اج

والفنرلثرج ال يمثة برلنبرزرج الداخاثة.
حفو الزخ ث  :الزح ث لحفو الزخ ث لافو  46وخ ثألي الف و الصثفي مرن الفرو
 47وذا بززثثن مانل الألرمنة بمر ثقر ل  2111لأل ة زثنة وز رو

برإل رر ة إلرل

د رررن ألمث ررر ل ررألر الير ر و والص ررنوب بم ررردة الل ررثد برإل ررر ة إل ررل مل ررر نة اام ررن
الألرمني إعنرء اعحزفرعج

ال ررف عم ررر الزثز ررون :ز ررم الب رردء بقل ررف عم ررر الزثز ررون لنصر ر ر م ررن خ ررالو لألن ررة ز ررم
زلنثاهر لهذا الم

.

حرردالض ناثررة الز بثررة ال ثر ررثة :زألدثررد ز اعررة مررداخو الناثررة ومزربنررة عمرررو الصررثرنة
لاحدالض القرلمة.
زلررنثو ثررض لال روا  :وذل ر خررالو صررو اللررزرء
يرعة ي الثوم وحيل الحرلة الألوثة.

شعبة التصالت

ررمن ب نرررم عمررو ثيررزم 24

زركمثن ألمثرر المنرلمررج الهرزفثرة الروا دة إلررل مقيرم الألرمنرة واإلألربرة عارل ايزفيررر اج
المزصاثن من داخو الممانة وخر ألهر والزي زقد بحوالي ( )121.111منرلمة له ثر

وز رركمثن ألمث ررر المنرلم رررج الص رررد ة المحاث ررة والولنث ررة والدولث ررة والز رري زق ررد بحر روالي
( )11.111منرلمة له ثر وعال مدا اليرعة.
ايزنمرو دلثو رزف الألرمنة اعلنز وني (  ) Phone Bookعال موار الألرمنة.
زلررمثو نظرررم الفرروز ة الألدثررد (  ) The New Billing Systemواصرردا

روازث

الهرزف عن ل ثقه وذل عيزنمرو حويبة نظرم الفوز ة ي الم احو القردمة .
صرثرنة واصرال ااعلررو الفنثرة عارل اللربنة الهرزفثرة والمقريرم و ألهرزة الهررزف والزري
زقد بر ( )211علو له ثر زق ثبر .
زألهث ر ررز وزمدث ر ررد نواب ر ررو لثي ر ررثة و ب ر ررل ص ر ررنردثض زوزثرر ررر اله ر رررزف واثص ر رررو الخدمرر ررة
الهرزفثة لمبرني الناثرج الزرلثة (ناثة الفنون ناثة الناوم /ايم الفثزثرء دالر ة الملررعم
والمقرصررف م نررز حمرردن مننررو المنهررد اإليررالمي منهررد النمررو اعألزمرررعي ناثررة
الزم ث

الزوينة الألدثدة مبنل م نز الوعرلض والمخلولرج زحج اإلنلرء) .

ززوثر ر ررد الناث ر ر رررج والمنر ر ر ررد والوح ر ر ررداج اإلدا ثر ر ررة بك ا ر ر رررم وخلر ر ررول واز ر ر ررف ألدث ر ر رردة
اع رء الهثلة الزد ثيثة والنررماثن الألردد ثهرر نمرر زرم ززوثرد النمررداج وااايررم ري
الناثرج والمنر د بمقريم المد اء والين زث اج الملاوبة.
ايزنمرو الزألهثزاج الفنثرة الملاوبرة وز نثرل اا اررم والخلرول الالزمرة ري الألرمنرة /
ت النقبة.
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الزنيررثض مررر اللر نرج ذاج اعخزصرررف ومزربنررة ألمثررر اامررو الفنثررة المزناقررة بنقررود
الصثرنة لامقريم الموألودة ي الألرمنة وم ا قهر ي ألمثر المواار .

القثرررم برررلزألهثزاج الفنثررة الملاوبررة لنقررو وارررلر نرلثرررج الألرمنررة الداخاثررة والخر ألثررة
المنقولة عب إذاعة الألرمنة .
إلحر رررض عر رردد مر ررن مر ررفمث المقرير ررم والفنثر ررثن ر رري لر ررنبة اعزصر رررعج ر رري دو اج لامر ررة
اعنألاثزثة وذل لزحيثن و ر داء م الوظثفي.
عقررد دو ة زد ثبثررة لافنثررثن رري الألرمنررة  /ر ت النقبررة وذلر اعمرررو الصررثرنة والز نثررل

والب مألررة لالرربنة الهرزفثررة ومقيررم النقبررة وذل ر لاقثرررم بكعمرررو الصررثرنة مررن ابررو لررنبة
الهندية والصثرنة ت النقبة.
ملر نة نثي لنبة اعزصرعج ي و ل اعزصرعج الزي عقدج ري اا دن مرن ابرو
ل نرج اعزصرو النرلمثة معو ل نة (  ) NECو ( . ) Alcatel
شعبة صيانة اآلليات

زداثض ألمثر الر المثر والفوازث الخرصة بهر وآلثة ز نثبهر عال آلثرج الألرمنة.
زنبلررة نمرررذ الصررثرنة والزرري زز ررمن اإلصررالحرج والررر المثررر المصر و ة عاررل نررو
آلثة مر ارم نمرذ الص ف وزرمثن المخصصرج المرلثة المزناقة بهر.
زحدثث ممياة يثر اج الألرمنة ومزربنة يقفهر برعيمنج.
مزربنة إعردة زألدثد د رن ألمثر اليثر اج الزي نرنج بحرألة إلل د ررن وزنألثرد لرهر
الداخاي والزي

دائرق اإلسكان الوظيفي

ج من ابو دال ة اليث .

ايررزقبرو لابرررج زررو ث اليررنن المقدمررة مررن الناثرررج والرردوال والمنر ررد والنمررو عاررل
زنيثقهر حيل اعولوثه وع

هر عال اايزرذ الدنزو نرلل ال لثا لالرتون اإلدا ثرة

والمرلثة عزخرذ الق ا اج المنريبة.
زنظثم عقود اعزفرض إللمرو لقض اإلينرن واعزمرد ر مرن ابرو اايرزرذ الردنزو نرلرل
ال لثا لالتون اإلدا ثة والمرلثة ومن عم إ يرلهر لوحدة اللتون المرلثة لمزربنة عماثة

اعازلرت من ميزحقرج اليرننثن بموألل النقد.

اإللر ر اف عا ررل عماث ررة زي رراثم الي ررنرن الل ررقض المخصص ررة له ررم م ررر ماحقرزه ررر حي ررل
ااصوو.
مزربنررة لررتون اليررنرن الثومثررة مررن مررو الصررثرنة ولث ررر مررر الألهرررج المخزصررة رري
الألرمنة.
ايزقبرو الفوازث الله ثة الميرزحقة عارل اللرقض وزوزثنهرر عارل اليرنرن عرم إ يررو مرر
ثيزحض منهر عال الألرمنة لوحدة اللتون المرلثة لاص ف.
ززوثد اايزرذ الدنزو نرلل ال لثا لالتون اإلدا ثرة والمرلثرة ووحردة اللرتون المرلثرة
بنلف لره ن ثبرثن الزمثر اج الزري لر ج عارل اليرنرن واعلز ازمررج المرلثرة الميرزحض
عاثهم.
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ثررزم مخرلبررة الألهرررج المخزصررة رري الألرمنررة رري حرررو برردا حررد اليررنرن لبزرره رري
إخررالء اليررنن وذلر لزصررفثة حيرررل اللررقة وزحصررثو المبرررلغ الميررزحقة عاررل اليرررنن

من ابو وحدة اللتون المرلثة.
اعحزفرررظ بماررف خرررف عررن نررو لررقة مررن لررقض اإليررنرن ثحررون نررو الم ايررالج
والنقود المزناقة برللقة مر إدامة زحدثث ذه المافرج.
ال ر د عاررل الم ايررالج ال روا دة وززوثررد اايررزرذ الرردنزو نرلررل ال ر لثا لالررتون اإلدا ثررة
والمرلثة برلزقر ث اإلدا ثة الالزمة والملاوبة.
اعحزفرظ بمافرج نيخ واثود عن م ايالج الدال ة و عمرلهر ي الدثوان .
ايرزقبرو لابرررج الصررثرنة الروا دة مرن اليررنرن وزوزثنهررر عاررل الفنرثن النرررماثن رري دالر ة
اإلينرن.
النلر ررف عر ررن لر ررقض اإلير ررنرن بلر ررنو ملر ررز

بر ررثن مر ررثن المير ررزودت والفنثر ررثن لبثر رررن

احزثرألرج اللقض من عمرو الصثرنة ومزربنزهر.

الزنيررثض والمزربنررة م ررر دالرر ة الصررثرنة ثم ررر ثزناررض بكعم رررو ال رردال ة ي رواء ن رررن مزنا ررض
بصثرنة ااعرث و ن عمرو خ ى.
الزفقد الثومي لبوثا اج الينن زحيبر ان علرو و انيداد و ني .
نمررر ثقرروم الفنثررثن النرررماثن رري الرردال ة ثومثررر بزقرردثم خرردمرج الصررثرنة ليررنني ألرر ل
وعمررون الرردولثثن و ثقرروم لررثا لررنبة اإليررنرن بكعمرررو مررثن ميررزودت ومرركمو مقيررم
لايرررننرج الدولثررة عصرردا

روازث الهرررزف إ ررر ة إلبر اء ذمررة اللرلبرررج المقثمرررج رري

الينن عند اإلخالء.
معهد البحوث
والتدريب واإلرشاد
التراعي

زد ثل لابة الينة ال ابنة من ناثة الز اعة ي الألرمنة اا دنثة عال ألمثر المهرر اج
والخب ر اج النماثررة الملاوبررة لزخصصرررزهم مررن ألررو زلرروث وزحيررثن نوعثررة واررد اج
الخ ث

.

زر ررد ثل لابر ررة ناثر ررة الز اعر ررة مر ررن الألرمنر رررج اا دنثر ررة ااخ ر ر ى معر ررو ألرمنر ررة النار رروم
والزننولوألثر وألرمنرة متزرة وألرمنرة الباقررء الزلبثقثرة

رمن ز زثبررج وآلثرة ثرزم و رنهر

بثن الألرمنة اا دنثة و ذه الألرمنرج .
عقد دو اج زد ثبثة مزخصصة وميزوثرج مخزافرة لامهنديرثن الرز اعثثن اا دنثرثن ري
القلرعثن النرم والخرف من ألو زلوث القلرت الز اعي

.

عق ررد دو اج زد ثبث ررة لامهندي ررثن ال ررز اعثثن عا ررل مي ررزوى ال رردوو الن بث ررة م ررن خ ررالو
المنظمررة الن بثررة لازنمثررة الز اعثررة و مررن خررالو حنومرررج الرردوو الن بثررة اللررقثقة و
متييرزهر النرمة و الخرصة .
عقرد دو اج عاررل ميرزوى إااثمرري مرن خررالو المتييررج الدولثررة معررو (
. ) lCARDA
عقد دو اج زد ثبثة بميزوثرج مخزافة لافنثثن الز اعثثن و الم از عثن .
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زنظثم ثرم حقو وملر داج دو ثة لامهنديثن الز اعثثن والمر از عثن اا دنثرثن لازن ثرف

بز اعرج ألدثدة و زننولوألثر حدثعة او ثة يرلثل ومهر اج ألدثدة .

لبرعررة ملوثرررج و نزثبرررج إ لررردثة برلزنرررون مررر الم نررز الررولني لابحرروث واإل لرررد
الز اعي ي مخزاف الموا ثر الز اعثة .
عقد ندواج و محر

اج إ لردثة .

زن ثررف الم لرردثن الررز اعثثن اا دنثررثن برلميررزألداج واايرررلثل الألدثرردة الزرري ثو ررر
المنهد .
الزفرعو الدالم مر ويرلو اإلعالم المخزافة الم لثة والميموعة والمنزوبة بهدف إثصرو
يرلو إ لردثة وزوعوثة مخزافة زهم الم از عثن والموالنثن بمخزاف ل الحهم
الملر نة ي زوألثه البحوث لزوانرل مزلابررج القلررت الز اعري ري اا دن مرن خرالو
مير مة المنهد ي و ر الب ام البحعثة المخزافة برلزنرون مر ناثة الز اعة
زألهثررز وزررو ث مزلابرررج البحررث النامرري الزرري ثلابهررر ع رررء الهثلررة الزد ثيررثة بناثررة

الز اعة ولمخزاف ااايرم .

الملر نة ي زنفثذ ذه البحوث وزو ث ميزازمرزهر ومزربنة عماثرزهر الز اعثة .
عقد الندواج وو ل النمرو لخدمة المألزمر المحاي.
زألهثز وز اعة (  ) 11بثج باليزثني برلخ

واج.

عمو من لرج عنل ألدثد بميرحة  3دونم وزم ز اعزهر برلننل .
ل اء م خة مثره ألدثدة لابل اع زوازن الموألود برلمحلة .
إنر ة لوا ت المحلة الداخاثة .
بنرء من لرج لاننل حثج زم بنرء من ل  Tي الألزء اليفاي و الناون مرن الحدثقرة
النبرزثة و النمو ألر ن عال ايزنمرو بنرءه حرلثر.
زمدث ررد ل رربنة نه برلث ررة و اله رردف منه ررر إن ررر ة بنر ر

النه برلي لمنظم ألزاء المز عة .

زلنررثم ( ز نثررل ) لررألر الارروز الم ر

ألر رزاء المز ع ررة و إثص رررو الزث ررر

رري المز عررة الناوثررة برررلاوز الحاررو حثررج زررم

زلنثم مر ثقر ل  111لأل ة لوز م .
بنرء بثج باليزثني و ايزصال الموايث الخرصة به و القثرم بزألمثرر ألمثرر ااألرزاء
الخرصة به.
صرثرنة البلر اا

رري الموألررود رري المز عررة الناوثررة و المقررد ميرررحزه ل  31م 3و

اد زمج زأل بة نألرحه ي زألمثر المثره ثه وزخزثنهر لحثن اعيزنمرو.

ل ر اء واح ررر نق رالج مررن الز ر ال ااحم ر وو ررنهر و د ررر رري اامرررنن المنريرربة
بوايلة ايزلألر أل ا ة خرصة و أل ا ة الألرمنة اا دنثة .
زقاثم منظم لألر المز عة و بخرصة لألر ( الاوز الزثن الزثزرون الننرل ) ث رر
إزالة ألمثر اا ت المصربة من ذه االألر خالو ذا النرم .
151

أبرت اإلنجاتات

اسم الوحدق

الزيمثد والزألوث حروو الرألر المعمر ة حثرج زرم زيرمثد ألمثرر االرألر المعمر ة ري
المز عة برايمدة الن وثة و النثمرلثة خالو ذه الفز ة .

المرسم الجامعي

ملر نة لوحرج من الم يم الألررمني بمنر

برلألرمنرة الهرلرمثة عارل ررمل ا ززرر

ألاللة الما عبد ا العرني لمألمر القرعرج اللبثة
عمو و لة مر متيية (يزر ج) الزربنة لمتيية (آ ج دبي)
و لة يم ح ي متيية اامو لالل النفيي
محر

ة لافنرن الب ثلرني يزثفن مرنثن عن الزخ ة اإليالمثة

و لة يم لضلفرو ااثزرم ي مخثم الحيثن
الملررر نة باوحرررج رري المازقررل الرردولي ااوو لافررن الزلررنثاي بألرمنررة ن ررزوى بيررالنة
عمرن
دو ة زد ثبثررة للابررة منزررل خدمررة المألزمررر عررن يريررثرج ال يررم المبيررلة الزرري زنزمررد
نل ثقة عالألثة لضلفرو .
من

إلحزفرعج الألرمنة بنثد مثالد ألاللة الما عبدا العرني .

اارمررة من ر

لاوحرررج الزثزثررة ملررر نة مررن الم يررم الألرررمني برعثرررم العقر ثررة المقرمررة

برلم نز العقر ي الماني لاألرمنة اا دنثة
الملر نة برلميربقة الزي زنظمهر ل نة ( )samsong
الملر نة بميربقة ألرمنة ثالدلفثر لاألرمنرج اا دنثة ( رز الم يرم الألررمني بررلم نز
العرني )
عمو منثر لمي حثة ايبرنثة
و لة يم ح ي م نز زك ثو المنراثن برلوحداج
من

الفنرن احمد الم ا ي من ألرمنة اللفثاة الزقنثة

الملر نة بو لة يم ح بألرمنة ا بد اع اثة زحج لنر (ما و

و لنل)

و لة يم ح لاللفرو ي مخثم الحيثن
الملر نة ي الثوم النامي ي ناثة الناوم الز بوثة (منر حة الننف اللالبي)
دو ة ي ال يم المرلي لالرلل ععمرن ملرو ة .
زصمثم بويز اعحزفرعج بنثد اعيزقالو .
إارمة من

من احزفرعج الألرمنة بنثد اعيزقالو .

يم المانل ايزندادا لحفو زخ ث الفو .46
عمو ز مثم لخر لة الممانة اا دنثة الهرلمثة ي مزحف ا عر .
مكتب شؤون الطلبة

الملر نة ي ب نرم وز زثبرج ايزقبرو اللابة الوا دثن الألدد.

الوافدين
ميرعدة اللابة الوا دثن ي الزيألثو لافصو الد ايي ااوو.
الميرعدة ي إثألرد الينن المنريل لالابة الوا دثن.
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زنفثذ اإلأل اءاج الخرصة باارمرج اللابة الوا دثن.
زبردو الزهرني بمنريبة عثد الفل الينثد.
زنظثم حفو ني عقر ي لالابة الوا دثن بمنريبة بدء النرم الألرمني.
زنظثم ثوم زلوعي لالابة الوا دثن بننوان :ثوم و رء لاألرمنة.
زنظثم لقرء اايزرذ الدنزو

لثا الألرمنة برللابة الوا دثن.

زنظثم بلولة دو ن الألرلثرج بخمريي ن ة القدم.
زنظثم حاة إلل البز اء والنقبة.
زنظثم زثر ة إلل بادثة الن

عرصمة العقر ة اا دنثة لنرم .2111

زنظثم حاة إلل مدثنة النقبة ووادن م.
ز زثل محر

ة ل لثا الهثلة الخث ثة اا دنثة الهرلمثة.

زنظثم ثوم عقر ي ز ني.
زنظثم لقرء لاحدثث حوو مبرد ومنرني يرلة عمرن.
زنظثم زثر ة إلل اص

لدان النرم .

زنظثم حاة إلل مز عة الألرمنة اا دنثة.
زنظثم حاة إلل البح المثج والمملا.
لقرء اللابة الوا دثن ب لثا المألاا ااعال لالبرل.
زبردو الزهرني بمنريبة عثد اا حل المبر .
دائرق المطاعم
والمقاصف

البرردء بزحرردثث البنثررة الزحزثررة رري بن ر
وزح رردثث بنر ر

م ا ررض الرردال ة ومنهررر ل ر اء ر ن آلرري ألدثررد

الن رردد واادواج وزح رردثث الم ا ررض الص ررحثة وز نثررل منثف رررج لص رررلة

الحفالج والنمو ألر عال زحدثث منلقة الملبخ ال لثيي والميزودعرج لثزنريل مر
ل ول الصحة واليالمة النرمة.
زثررردة اع زمرررم برلألرنررل الصررحي رري الرردال ة واعلرلرره ااولوثررة لمررر رري ذل ر مررن ع ر

عال صحة ويرالمة المزرداولثن ري زقردثم الخردمرج المذالثرة وذلر برلمبررد ة بنقرد دو ة

مزخصصررة لنر ررة النرررماثن رري الرردال ة لصررحة ويررالمة المزررداولثن برالذثررة رري م نررز
اعيزلر اج .
عمو حوصرج بثولوألثة ونثمثرلثة دو ثة لنثنرج من ألمثر نوات اللنررم المقدمرة ري
الدال ة زحج إل اف مزخصصثن من ايم الزمذثة ي ناثة الز اعة .
إد ا علرء النظر ة والصحة واليرالمة النرمرة اوو مر ة ري الردال ة حثرث نزنرمرو مرر

م رواد صرردثقة لننيرررن والبثلررة ومصررنوعة مررن م رواد لذالثررة ااصررو وذل ر حزررل نصررو
لميزوثرج عرلثة لانظر ة والزلهث والزنقثم .
الزنيثض مر م نز المثره واللراة والبثلة بلكن حف عثنرج مرن مثرره اللر ل والزكنرد
من صالحثزهر بريزم ا .
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البرردء بزحرردثث البنثررة الزحزثررة رري بن ر

وزح رردثث بنر ر

م ا ررض الرردال ة ومنهررر ل ر اء ر ن آلرري ألدثررد

الن رردد واادواج وزح رردثث الم ا ررض الص ررحثة وز نثررل منثف رررج لص رررلة

الحفالج والنمو ألر عال زحدثث منلقة الملبخ ال لثيي والميزودعرج لثزنريل مر
ل ول الصحة واليالمة النرمة.
زثررردة اع زمرررم برلألرنررل الصررحي رري الرردال ة واعلرلرره ااولوثررة لمررر رري ذل ر مررن ع ر
عال صحة ويرالمة المزرداولثن ري زقردثم الخردمرج المذالثرة وذلر برلمبررد ة بنقرد دو ة

مزخصصررة لنر ررة النرررماثن رري الرردال ة لصررحة ويررالمة المزررداولثن برالذثررة رري م نررز
اعيزلر اج .
عمو حوصرج بثولوألثة ونثمثرلثة دو ثة لنثنرج من ألمثر نوات اللنررم المقدمرة ري
الدال ة زحج إل اف مزخصصثن من ايم الزمذثة ي ناثة الز اعة .
إد ا علرء النظر ة والصحة واليرالمة النرمرة اوو مر ة ري الردال ة حثرث نزنرمرو مرر
م رواد صرردثقة لننيرررن والبثلررة ومصررنوعة مررن م رواد لذالثررة ااصررو وذل ر حزررل نصررو

لميزوثرج عرلثة لانظر ة والزلهث والزنقثم .

الزنيثض مر م نز المثره واللراة والبثلة بلكن حف عثنرج مرن مثرره اللر ل والزكنرد
من صالحثزهر بريزم ا .
دائرق المطبعة

النزرل بكنواعهررر و حألرمهرر المخزافررة لبرعررة عردثرة وماونررة وبميررزوى ألرودة عرلثررة منهررر
النزرررل اليررنون لالابررة الخ ر ثألثن ودلثررو اللرلررل وألمثررر الملبوعرررج الزرري لهررر صرراة

برللابة والنماثة الزد ثيثة....إلخ .
المألالج الدو ثة اللره ثة :معرو المألارة العقر ثرة

ارالم ألدثردة د ايررج ري مخزارف

مث ررردثن النا ررم والمن ررة والمأل ررالج اا دنث ررة رري حق رروو ااعم رررو والل ررل والص ررثدلة
والزر ثخ وا عر والناوم اإلنيرنثة···إلخ بمخزاف القثريرج واالوان.
النل اج والملوثرج والصو والبويز اج ولمرثة اثرا (.)111 × 71
اليألالج ذاج ااحألرم النبث ة والد رز يواء نرنج زألاثد ني و عردن معو يرألالج
الار ر روازم الم نزث ر ررة والل ر ررتون المرلث ر ررة وميزل ر ررفل الألرمن ر ررة اا دنث ر ررة ون ر ررذل د ر رررز
اإلثصرعج والفوازث والنوبونرج.
د رررز اعمزحرنرررج الخرصررة برللابررة ونمرررذ القررر ىء ال ررولي لنخزبررر اج والزقثررثم
لألمثر ناثرج الألرمنة والألرمنرج ال يمثة واا اثة وبن

المتييرج النرمة.

النمرذ اللبثة لميزلفل الألرمنة اا دنثة نرماة يواء نرنج عردثرة و من بنرة وألمثرر
ملبوعرج الميزلفل.
الفولررد اج واا ررربث والمافرررج والبلرارررج ون زرررج الفثررزج الماونررة والنردثررة بمخزاررف
نواعهر و حألرمهر.
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زنف د وززمثز ملبنة الألرمنة اا دنثة بلبرعة نمررذ الزقثرثم (القرر ىء ال رولي) يرواء
نرنر ررج عخزب ر ررر اج اللاب ر ررة و نم ر رررذ زقثر ررثم ااداء اع ر رررء ثل ر ررة الز ر ررد ثا لمرلبث ر ررة
الألرمنرررج ال يررمثة واا اثررة وو از ة الزناررثم النرررلي والخرردمرج اللبثررة المانثررة ولث ررر
من المتييرج النرمة والخرصة.
زقرروم دال ر ة الملبنررة بزقرردثم خرردمرج اللبرعررة إلررل المألزمررر المحارري مررن خررالو دعررم
الألرمنررة اا دنثررة للبرعررة بن ر

النزررل معررو الاألنررة المانثررة لل ررتون القرردا (نزرررل

القرردا والهرلررمثون) ولبرعررة نزرررل مررتزم آ رررض النالارررج اا دنثررة البولندثررة ونررذل
دعمر لالن واللن اء زم لبرعة دثوان لن ن (عثون النو )...
دائرق الموارد البشرية

زصرروثل و رررت ألمثررر النرررماثن الررذن ثنماررون بررراأل ة الثومثررة المتازررة والررذثن ثقررد

عدد م نع من ( )211عرمو .

عدج دال ة الموا د البل ثة إحصرلثرج داثقرة عردة يرهمج ري زرو ث المناومررج عرن
النواد البل ثة الزد ثيثة واإلدا ثة لاألهرج المننثة برلألرمنة وخر ألهر.
ارمج دال ة الموا د البل ثة برلزنرون مر وحردة اللرتون المرلثرة وم نرز الحريرول

ري

و ر يرا وزناثمررج زلبثرض (حروا ز المروازن) وصر هر لانررمثن ري الألرمنرة حيرل
ااصوو .
عمو نيخة من نظمة الموا د البل ثة والمرلثة لف ت الألرمنة اا دنثة ي النقبة وزرم

زرد ثل مروظفي الفر ت عارل رذه اانظمرة وذلر زنفثرذا لخلرة الألرمنرة لفصرو عمرررو

الف ت اإلدا ثة والمرلثة عن الألرمنة اا دنثة ونمر و منموو به ي ميزلفل الألرمنة
اا دنثة .
زل رروث ألمث ررر اانظم ررة الحري رروبثة المنمررروو بهرررر رري ال رردال ة بم ررر ثوان ررل الزلرررو اج
والزلر ر ثنرج وااي ررا الألدث رردة وذلر ر برلزني ررثض م ررر م ن ررز الحري ررول ووح رردة الل ررتون

المرلثة.

المبرل ة بنمو خلة لرماة ا لفة ألمثرر مافررج ع ررء الهثلزرثن الزد ثيرثة واإلدا ثرة
النز ونثر وذل برلزنرون مر القثردة النرمة لاقواج المياحة .
زنظررثم ومنرلألررة الملررنالج اإلدا ثررة الزرري زنرررني منهررر لررنبزي الزررد ثا والمرروظفثن
وذلر ر م ررن خ ررالو ز ررو ث وز ررد ثل ن رررد إدا ن م ررن الم رروظفثن لازنرم ررو م ررر الزل ررو اج
والميزألداج الحدثعة .
و ررر ي ررا ولر ر ول ألدث رردة لاللزح رررض برل رردو اج الزد ثبث ررة وانم رررو الد اي ررة ومزربن ررة
المرروظفثن الررذثن زررم إلحررراهم برردو اج زد ثبثررة و إنمرررو د ايرررزهم الألرمنثررة وزلرروث

النمرذ الخرصة بذل .
حويرربة دثروان دالر ة المروا د البلر ثة

ررمن ملر وت حويرربة و لررفة دواوثررن الألرمنررة

بمر ثوانل الزلو اج الحدثعة و بله بلنل الدال ة المخزافة .
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واف النزثف المززاثد ري الفوالرد والم امررج المز انمرة عارل الألرمنرة لمتييرة ال رمرن
اعألزمرعي والزي ثنود بن هر إلل والو العمرنثنرج عن ل ثرض زحدثرد الملررنو الزري

ي ررزناف الألرمن ررة مالث ررثن ال رردنرنث مي ررزقبال ظهر ر منه ررر ( )2.1ماث ررون دثن ررر خ ررالو
ااعر روام  2111-2111وا ررد ز ررم من ررذ بداث ررة  2111ح ررو م ررر من ررن منه ررر والزني ررثل
برلح رراوو إلدا ة الألرمنة ممر حقض و ا بلنو مبرل مقدا ه ( )111لف دثنر

والد

(يررنوثر) إ ررر ة إلررل ( )111لررف دثنررر مبرررلغ م زألنررة نرنررج يزيررقل برلزقررردم خررالو
 3-2ي ررنة ومالث ررثن ال رردنرنث بل ررنو لثر ر مبرلر ر

إ ررر ة إل ررل م األن ررة الزلر ر ثنرج

والق روانثن واانظمررة وال ر دود القرنونثررة الخرصررة برل ررمرن اعألزمرررعي واصررربرج النمررو
وحفظهر ي منرن واحد لزنون م ألنر دالمر .
الملر نة ي زحدثث بن
زنرردثو وزحرردثث بنر

الزناثمرج واايا النر ذة .

النمرررذ الميررزخدمة رري المنرررمالج معررو بر اءة الذمررة اع رررء

الهثلزثن الزد ثيثة واإلدا ثة .
ايزحداث ميمل ألدثد بريرم

رربل ا زبررل لاألهررج الخر ألثرة وزناثرف احرد مروظفي

الدال ة زنون مهمزه مزربنة لتون المحر

ثن المزف لثن واللابة ااألرنل مر الألهرج

اامنثة وو از ة النمو ودثوان الخدمة المدنثرة ولث رر مرن الألهررج حثرث نررن لره دو

نبثر

ري

ربل وزقارثف ل امررج الزركخث الزري نرنرج زز زرل عارل الألرمنرة وانألررز

المنرمالج برلمدة المحددة.
دائرق الهندسة

علرء ام ( )2116/236الخررف بزلرلثل وحردة القبروو والزيرألثو الألدثرد (الم حارة
العرنثة).
علرء ام ( )2117/6الخرف با ر ة لربقثن وض مألمر القرعرج النامثة.
إنلرء مبنل ناثة عاوم الزك ثو.
علرء ام ( )2111/131زو ثد وز نثل

ثرج  pvcلناثة عاوم الزك ثو.

علرء ام ( ) 2111/147زو ثد وز نثل بالل بو يالن لناثة إدا ة ااعمرو.
علرء ام ( )2111/147زو ثد وز نثل أل انثج لناثة إدا ة ااعمرو.
علرء ام ( )2111/13زو ثد وز نثل

ثرج  pvcلناثة إدا ة ااعمرو.

علرء ام  2111/211صثرنة ولالء مبرني ناثة إدا ة ااعمرو بمردة الألميزون.
علرء ام ( )2111/12زو ثد وز نثل ن ايي ارعرج زد ثيثة لاناثرج.
علرء ام ( )2111/111زو ثد وز نثل مونثج الزك ثو.
علرء ام ( )2117/211زكعثث مخزب اج مبنل زوينة ناثة الصثدلة.
علرء ام ( )2111/422ز نثل نرمث اج م اابة لابوابرج.
علرء ام ( )2111/421صثرنة وزمثث يقف نأل دال ة الاوازم والح نة.
علرء ام ( )2111/411زللثبرج مبنل اليوض الزألر ن /البوابة ال لثيثة.
علرء ام ( )2111/316إ ر ة لربض وض مبنل النثردة اللالبثة.
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علرء ام (/2111/1ا ل ف)إ ر ة ل زثن لمبنل المد ية النموذألثة.
مبنل لربض إ ر ي  /لنبة الح نة.
إنلرء مبنل الخالثر الألذعثة.
زحدثث ل ف النماثرج
إنلرء ملنم المو
زللثبرج ناثة الفنون/الم حاة العرنثة
زو ثد وز نثل مصرعد ناثة الناوم الز بوثة
زملثة د ا ناثة الما عبدا

لزننولوألثر المناومرج برلنوبوند

إنلرء ن األرج الزيألثو
إنلرء ن ا لازوا
مبنل ناثة اللل الألدثد
مبنل ناثة لل ااينرن
مل وت حف

بر ا زوازثة ي المو و الموا

نظرم الدو ي مبنل الزيألثو و م انز القب
مل وت دم وازالة مبنل المنلبة/ناثة الناوم
زحدثث لبنة المرز لاملنم ال لثيي
مبنل المد ية النموذألثة  /النقبة
مبنل ميألد الألرمنة اا دنثة  /النقبة
ناثة الناوم البح ثة  /النقبة
البنثة الزحزثة لاألرمنة اا دنثة  /النقبة
مل وت عزو يلح مبنل م نز حمدن مننو
دائرق اإلرشاد الطالبي

إنألرز عدد من المنر

الزعقثفثة والزوعوثة

عقد عدد من الندواج والاقرءاج الحوا ثة المزخصصة
عقد دو اج زد ثبثة ل ر نفرثرج اللابة ي المألرعج النامي المزنوعة
مركت حمدي منكو

إنلرء مخزب اج م نزثرة ري لرربض الزيروثة عيرزقلرل و زرولثن األهرزة عامثرة مزقدمرة
و مزخصصة داخو مبنل الم نز برلمير مة ي ل اء ذه اعألهرزة و زرو ث مخزبر اج
مألهزة ززنريل مر احزرألرج و ايزخدامرج ذه اعألهزة.
زصمثم نمرذ ونل ر عال الموار اعلنز وني لام نز
إنلرررء مواررر النز ونرري لام نررز ومزربنزرره وزحدثعررة بلررنو ميررزم ونلر نررو المناومرررج
والنمرذ من خالله.
إصدا عدد من المنلو اج والنزثبرج.
ألم رر المقرررعج النامثررة المنلررو ة مررن اعبحرررث المدعومررة مررن الم نررز وو ررنهر عاررل
لوحة خرصة برلم نز لاللالت واعيزفردة.
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دعم البحوث النامثة ي مألرعج ا زمرم الم نز بمر ثزفض وزناثمررج الألرمنرة المزناقرة

برلبحث النامي
مكتب الستشارات

الزح ن والبحث عن النقر اج المماونة لاألرمنة.

العقارية

ايزخ ا ينداج الزيألثو – مخللرج اا ا ي – مخللرج الموار الزنظثمي.
ألمر المناومرج عال الر اا ا ي.
زيألثو اا ا ي والوحداج الز اعثة المو وبة.
زيألثو اا ا ي لمرثة إنلرء ت لاألرمنة.
زيألثو اا ا ي الميزعنرة من الزيوثة.
زيألثو الر اا ا ي المفو ة لاألرمنة.
زيألثو اللقض واللوابض.
مو ر رروت الحصر رروو عار ررل لر ررهردة زير ررألثو الألرمنر ررة ر رري منلقر ررة النقبر ررة ااازصر ررردثة

الخرصة.
مكتب التأمين الصحي

زنظثم عماثة الز ا النرماثن وذوثهم ي الزكمثن الصحي الينون.
إصدا بلرارج اعلز ا

ي الزكمثن.

القثر رررم بكعمر رررو مرنر ررة ي ر ر لألنر ررة إدا ة صر ررندوض الزر رركمثن الصر ررحي وزنفثر ررذ ا ا ازهر ررر

ومزربنزهر.

إدا ة ص ررندوض الز رركمثن الص ررحي إدا ث ررر ومرلث ررر بق ررب

إثر ر اداج الص ررندوض م ررن الألرمن ررة

والميزلررفل ومررن الملررز نثن ومزربنررة زحصررثاهر والقثرررم بررد ر اعلز ازمرررج المرلثررة لمقرردمي
الخدمة اللبثة.
ايررزقبرو ر روازث عررال الم ررتمنثن ص ررحثر والررذثن ثزن رررلألون خررر

ميزل ررفل الألرمن ررة

اا دنثة وص هر حيل زناثمرج الزكمثن الصحي.
النمر ررو عار ررل زثر ررردة م ر روا د الصر ررندوض لزملثر ررة النافر ررة المز ازثر رردة ير ررنوثر عر ررن ل ثر ررض

اعيررزعمر اج برا ا رري والمحررر ظ اإليررزعمر ثة المزنوعررة والزرري زرردا مررن ابررو صررندوض

اعيزعمر .
زنفثذ الخلل الميزقباثة الزي زق

ر لألنة إدا ة الصندوض.

مزربنررة نررو مررر ثيررزألد رري نظمررة الزرركمثن الصررحي وبنرررء عالاررة لثبررة بررثن مقرردمي

الخدمة اللبثة ومزاقثهر.

زنظثم عماثة الز ا النرماثن وذوثهم ي الزكمثن الصحي الينون.
إصدا بلرارج اعلز ا

ي الزكمثن.

القثر رررم بكعمر رررو مرنر ررة ي ر ر لألنر ررة إدا ة صر ررندوض الزر رركمثن الصر ررحي وزنفثر ررذ ا ا ازهر ررر
ومزربنزهر.
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البرردء بانلرررء ميزلررفل مزخصررف برررلوعدة والخرردا بيررنة ( )111ير ث بمنحررة دولثررة
من مل وت دعم النظم الصحثة العرني الزربر لاونرلة اام ثنثة لازنمثة الدولثة.
ايررزحداث منزررل ا زبرررل لخدمررة ع رررء ثلررة الزررد ثا رري الألرمنررة اا دنثررة داخررو
الميزلفل .2111/1/21
اير ر ررزحداث منزر ر ررل ا زبر ر رررل لال ر ر ر نرج والمتيير ر رررج وم

الميزلفل.

ر ر ررل الر ر ررد ر النقر ر رردن داخر ر ررو

زواثر ازفراثة زرمثن صحي مر بثن الميزلفل ول نة مثدنير .2111/11/1
زواثرر ازفراثررة زركمثن صرحي مرر بررثن الميزلررفل وم نرز الحيررثن لاير لرن مررر الم نررز
الولني لاين ن.

زلررمثو النثرررداج اإل ررر ثة رري الميزلررفل خررر

وارررج الرردوام ال يررمي و عنرررء النلاررة

اايرربوعثة ابزررداء مررن  2111/11/1واررد األررر الميزلررفل خررالو زا ر الفز ر ة ()116
م ث ر.
زثردة وازل االبرء المقثمثن.
زلنثو لألنة ممعاة لنر ة ل الح الموظفثن خرصة برعاز احرج واللنروى.
زخفث

ين الوألبة لاموظفثن .

إعردة زنظثم دال ة اللوا

ي الميزلفل وايزحداث مخزب

ثهر.

اعزمرد الميزلفل م ن از زد ثبثر لنننرل القابي ال لون.
زلوث الموار اإللنز وني لاميزلفل .
زنر ردثو خل ررة الحر روا ز بحث ررث زز ررمن اثأل رررد زن ر ّروت رري الم
النرماثن ي الميزلفل.

ررل المر ر األنثن وزحفث ررز

زلررنثو لألنررة "مبرردعون" بزررر ثخ  2111/3/31عيررزعمر موا ررل المرروظفثن رري خدمررة
الميزلفل.
لر

علرررء إنلرررلي لزقرردثم خدمررة اصررلفرف اليررثر اج رري الميزلررفل والزواصررو مررر

الألرمنة لنل اف عال الن ا اعيزعمر ن من ابو الميزلفل.
وا قج لألنة مخزصة لد اية مو وت زحوثو لربض النيررلثة والروعدة إلرل لرربض خررف

رتمني الل ر ر نرج وذل ر ر بنر ررد اعنزهر رررء مر ررن زنفثر ررذ مل ر ر وت
لم ر ررل الر ررد ر النقر رردن ومر ر ّ
 USAIDوزررم ررزح حيرررل خرررف بألمررر الزب عرررج لهررذا اللررربض واررد بامررج اثمزهررر
( )121.111دثنر .
إحرلة علرء لضألهزة اللبثة ولث اللبثة لنرم .2111
إصدا عدد ألدثد من مألاة اللرفرء  2111الصررد ة عرن منزرل النالاررج النرمرة ري
الميزلفل .
الزق ث الينون لاميزلفل عن النرم  2111الصرد عن منزل النالارج النرمرة ري
الميزلفل.
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إصدا دلثو االبرء اعخزصرصثثن ي الميزلفل.
إصدا نزرل "لل االفررو برثن ثردث " عرن دالر ة لرل االفررو ري الميزلرفل بردعم
من الألرمنة اا دنثة.
عقد و لة النمرو الزد ثبثرة العرنثرة بننروان مهرر اج الأل احرة زحرج المألهر برلزنررون مرر
بررثن لررنبة أل احررة الرردمر وااعصرررل رري الميزلررفل وبرلزنرررون مررر ناثررة اللررل ري

الألرمنة اا دنثة.
وحدق الشؤون المالية

إألر اء نعر مررن ( )111111مرلررة لررف ح نررة مرلثرة رري محريرربة اللابررة خررالو النرررم
الد ايي  2111/2111وع ثلمو ذا ال ام الح نررج المرلثرة الزري ارمرج بهرر البنرو
الزي ززنرمو مر الألرمنة ي اب

ال يوم الألرمنثة.

إأل ر اء عماثرررج مرلثررة (ص ر ف منرررمالج اثررود ح رواعج  ...إلررخ) زألررروز مألموعهررر
الناي ( )74111بنة ويبنون لف منرماة حزل زر ثخه.
زنظرثم حيررربرج لألهرررج مخزافررة خررر

موازنرة الألرمنررة منهررر (اللر نة اا دنثررة الحدثعررة

المزمثرزة لزننولوألثرر المناومررج (المنرصرث ) لر نة لربنة الألرمنررج المألارا الن بري
لزد ثل اللابة محلة الناوم البح ثة  ...ولث ر).
الملر نة ي منظم الاألرن المنبعقة عرن عمررو الألرمنرة المخزافرة وبزناثرف مرن إدا ة
الألرمنة.
إعداد حيربرج وموازنرج ت الألرمنة اا دنثة ي النقبة.
ايزنمرو حويبة ب نرم المو دثن
مكتبة الجامعة

ثز او عدد واد المنزبة ثومثر بثن  11.111إلل .14.111
زفزح المنزبة بوابهر لخدمة واد ر ( )11يرعة يبوعثر.
المنزبة م نز إثردات لا يررلو الألرمنثرة الزري زألررز ري الألرمنررج ااع ررء ري ازحررد
الألرمنرج الن بثة وث م الم نز نحو ( )67.111يرلة ألرمنثة.
عدد موظفي المنزبة ( )11موظفر
باغ عدد المواد المنزبثة الزي زمج إ ر زهر إلل المنزبة عن ل ثض الل اء واإل داء] :

 [ 16.111مردة منزبثة

زم زصوث  211111صفحة أل ثدة عال الم مثن و ثام
زم زداثض  11177عددا من عداد الصحف المت لفة النز ونثر
ارمج المنزبة بزد ثل عداد من لالل عارم المنزبررج والمناومررج الرذثن ثد يرون ري
الألرمنة اا دنثة وألرمنة الباقرء وناثة اامث ة عرلثة
ارمرج المنزبرة بزحردثث ااألهرزة الخرصرة بزخرزثن ال يررلو الألرمنثرة والصرحف الثومثررة
المت لفة
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نيررخج لررنبة زلبثقرررج الحريررول رري المنزبررة ااا ر اف المدمألررة لا يرررلو الألرمنثررة

الزرري وصرراج حرردثعر وحولزهررر إلررل  PDFعاررل مواررر ارعررة البحررث اعلنز ونرري وعرردد ر
 3111ا ف
باغ عدد النزل المنر ة ( )121.441لف نزرل
باغ عدد النزل الم ألنة ( )127.174لف نزرل
بارغ عرردد اعلررز انرج الخرصررة وال يررمثة لألهرررج مررن خررر

المنزبررة برردون زقرردثم خدمررة

اإلعر ة ( )41الز انر
باغ عدد اعلز انرج مر اإلعر ة ( )13ملز
زألدثد الز انرج ( )41ملز نر من خر

المنزبة

ز مثم واعردة زألاثد (  )1163مردة منزبثة وزألاثد ( )176دو ثة
زألاثد ( )2211يرلة ألرمنثة
مزربنررة اللررالل المزرركخ ثن الررذثن بحرروززهم نزررل مررن يررنواج يررربقة وايررز ألرت ()32
نزربر منهر وزم ثم خمية لالل آخ ثن.
يحل ( )61نزربر عن ال وف لناثة الز بثة ال ثر ثة.
وحردق الرقابرة

والتردقيق الداخلي

الزحقض من ان الحقوض المرلثة الميرزحقة لاألرمنرة والميزلرفل ارد زرم زحصرثو اث ادازهرر
ي مواعثد ر المحددة .
الزحقض من ان النفقرج اد ص ج بصو ة ياثمة و ي حدود المخصصررج المقر ة لهرر
ي النظرم المرلي والموازنرج الينوثة لاألرمنة .
م اابرة زنفثررذ موازنررة الألرمنررة وموازنررة الميزلرفل وم األنررة الحيررربرج الخزرمثررة وزقررر ث
مداقي الحيربرج الخر ألثثن .
م اابررة حيررربرج الزيرروثة مررن امرنرررج ويرراف وحيررربرج ألر ثررة لازحقررض مررن

صررحة

القثود .
م اابة ايزعمر امواو الألرمنة ومدى مالءمة النرلد الذن زحصو عاثه مقربو ذل .
م اابة الميزودعرج والمخرزن واثود ر وزداثض الميزنداج والد رز واليألالج الخرصرة
به ررر وزنظثمه ررر والزحق ررض م ررن ملربق ررة الموأل رروداج الفناث ررة م ررر القث ررود والي ررألالج رري
الميزودعرج المخزافة ي الألرمنة .
م األنة وزقثثم الزناثمرج المرلثرة واليرألالج المحريربثة واعألر اءاج المرلثرة الميرزخدمة
لزلوث ر .
د ايررة وم األنررة اعنظمررة والزناثمرررج والق ر ا اج واعأل ر اءاج المرلثررة المنمرروو بهررر رري
الألرمنررة والميزلررفل وزحدث ررد اوألرره الررنقف والقص ررو ثهررر واازر ر ا اعيرررلثل النفثاررة
برصالحهر وزحيثنهر وزلوث اعأل اءاج وزبيثلهر
الزكنررد مررن صررحة ويررالمة زلبثررض الق روانثن واعنظمررة والميررزنداج والق ر ا اج المزناقررة
برعمو المرلثة ي الألرمنة
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الزحق ررض م ررن ص ررحة اعألر ر اءاج المحري رربثة لامن رررمالج والمي ررزنداج المرلث ررة والوع رررلض

المنززة لهر والمزنقاة برعث اداج و بل النفقرج ودازهر

الزكند من ان القوالم المرلثة مبوبة حيل اعصوو وان البثرنرج الوا دة ثهر صحثحة
الزكن ررد م ررن ان رره ا ررد ز ررم الزنر ر ف عا ررل ح رررعج ع رردم الملربق ررة المرلث ررة والزنرم ررو منه ررر
وزصوثبهر
الزكند من حين ايزخدام اليألالج والوعرلض المرلثة وحفظهر حيل اعصوو
الم األنررة والزحقررض مررن ملربقررة بثرنرررج يررألالج الموألرروداج عاررل الوااررر الفنارري مررن
خالو الأل د المفرألئ لاألوانل المزناقة بهر
زل ررخثف المل ررنالج المرلث ررة وزق رردثم الزوص ررثرج المنري رربة والحا رروو المقز ح ررة لزل رروث

اعداء

زقدثم اعيزلر ة وابدءا ال ن ي ن مو وت ذن لبثنة مرلثة بنرء عال لال ال لثا
مكتب العتماد
وضمان الجودق

اعزمرررد

يرربنة و يررزون (  ) 67ب نرمألررر لابنرررلو ثا اعزمررردا خرصررر مررن ابررو ثلررة

اعزمرد متييرج الزناثم النرلي.
اعزمرررد زيررنة ويررزون ( )61ب نرمألررر لامرأليررزث اعزمررردا خرصررر عرمررر مررن ابررو ثلررة
اعزمرد متييرج الزناثم النرلي .
اعزمرررد يررزة وعل ر ون ( )26ب نرمألررر لارردنزو اة اعزمررردا خرصررر عرمررر مررن ابررو ثلررة
اعزمرد متييرج الزناثم النرلي.
رري انزظررر الر د مررن ابررو

ثلررة اعزمرررد متييرررج الزناررثم النرررلي ليرربنة علر ()17

ب نرمألررر انردثمثررر حثررث زررم اعررداد المافرررج وزررم ايررزقبرو لألرررن متييررة ثلررة اعزمرررد
متييرج الزناثم النرلي وززوثد م برلبثرنرج الملاوبة وحيرل اعصروو ونحرن برنزظرر
ال د .
اعداد مافرج نر ة الب ام اعنردثمثة ي الألرمنة اا دنثة وا يررلهر الرل ثلرة اعزمررد

متييرج الزناثم النرلي

رري انزظررر زثررر ة ثلررة اعزمرررد متييرررج الزناررثم النرررلي لعمرررني ( )1ب ر ام

انردثمثررة

حثررث ز ررم اعررداد المافرررج وززوث ررد ثلررة اعزمرررد متيي رررج الزناررثم النرررلي به ررر وحيررل
اعصوو
ايزم ا ثة اعزمرد الألرمنة اعزمردا عرمر من ابو ثلة اعزمرد متييررج الزنارثم النررلي
ومزربنة مزلابرج اععزمرد النرم
زد ثل ميرعدن النمداء و برل اع زبرل والمننثثن عارل مزلابررج اععزمررد و رمرن
الألودة لاب ام اعنردثمثة المخزافة

د اي ررة وص ررفثة لمنردل ررة الل ررهرداج عع رررء الهثل ررة الزد ثي ررثة والنم ررو عا ررل زي ررهثو
الحصوو عال المنردلة لاذثن لم ثنردلوا

162

أبرت اإلنجاتات

اسم الوحدق

اعداد احصرلثة بكعداد وبثرنرج الهثلرة الزد ثيرثة بمخزارف ال زرل والزخصصررج ونر رة
اععزمرد و

المناومرج الملاوبة عل ا

مرن الألودة..

ايز ر ة لألرن ثلة اعزمرد متييررج الزنارثم النررلي لد ايرة مافررج الناثررج المخزافرة
.
الزح ررث لمزلاب رررج

ررمرن الأل ررودة النرلمث ررة رري مخزا ررف الناث رررج حث ررث ث ررزم اعن

الزألهثز وزح ث مزلابرج ذه اللهرداج برلزنرون مر المننثثن ي الناثرج .
الزح ررث لمزلابرررج

ررمرن الألررودة المحاثررة (مررن ابررو ثلررة اعزمرررد متييرررج الزناررثم

النر رررلي ) ر رري مخزار ررف الناثر رررج حثر ررث ثر ررزم اعن الزألهثر ررز وزح ر ررث مزلابر رررج ر ررذه
اللهرداج برلزنرون مر المننثثن ي الناثرج معو :
خبر اج الألرمنرة اا دنثرة

ايزقبرو الو ود والاألرن ذاج النالاة ب مرن الألودة وعر
ي مألرو اععزمرد و مرن الألودة

اعي ررهرم النبث رري ررر الزص ررنثف الن رررلمي لاألرمن ررة اا دنث ررة رري زص ررنثفرج عرلمث ررة
مخزافة .
مكتب موقع الجامعة

ر زصنثف الألرمنة اا دنثة ي زصنثف وثبومز نا لاألرمنرج بحثث صبح:

اإللكتروني

زلوث موار إلنز وني ألدثد لاألرمنة اا دنثة.
زلوث موار إلنز وني عحزفرلثة الألرمنة برلنثد الخميثن.
المي ررر مة رري ن زص رربح الألرمن ررة اا دنث ررة مص ررنفة

ررمن وو ( )711ألرمن ررة رري

النرلم حيل زصنثف ""The QS world University Ranking
مركت الحاسوب

زلوث وحويبة نظرم الاوازم بف عثه الملز ثرج والميزودعرج.
زندثو ماف المواد المن ة ي النظرم بحثرث زرم المررء الزنر ا اج وزن ثرف مرواد ألدثردة
و قر لمزلابرج الميزودعرج.
زد ثل مكمو ن الميزودعرج عال نظرم الاوازم الألدثد.
ايررزم ا الفز ر ة الزأل ثبثررة لزلبثررض نظرررم الا روازم ومزربنررة إدخرررو لابرررج الل ر اء وحألررز

المخصصرج المرلثة إلنز ونثر و اإلحرلة عال المو دثن.

زح رردثث نظ رررم ل ررفة اابح رررث رري عم ررردة البح ررث النام رري بري ررزخدام لم رررج ب مأل ررة
حدثعة.
زلرروث و زلررمثو اانظمررة اإلدا ثررة رري ناثرررج ووحررداج و دوال ر الألرمنررة معررو (نظرررم
زصر ثح يثر اج اللابة الوا دثن بلراة حواو اللرلل خرزم الخ ث

النزرل اليرنون

نظرم صثدلثة عثردة اللابة).
زلرروث وزفنثررو زيررألثو الرردو اج و صررد النزرررل عررم إصرردا اللررهرداج لنظرررم الم نررز

العقر ي اإليالمي.
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زنر رردثو نظر رررم ال وازر ررل والنر ررالواج زنفثر ررذا لازناثمر رررج الألدثر رردة الصر رررد ة عر ررن لرير ررة

الألرمنة.

اعنزهر رررء مر ررن زحاثر ررو النظر رررم المر رررلي واإلدا ن لص ر ررندوض اعي ر ررزعمر والب ر رردء بزألهث ر ررز
الب مألثرج الالزمة بريزخدام لمة .ORACLE
زلوث نظرم إثفرد الألرمنة اا دنثة لمزربنة ألمثر بثرنرج المو دثن.
إألر اء الزنرردثالج الالزمررة بخصرروف الزناثمرررج الألدثرردة الصرررد ة عررن لريررة الألرمنررة
والمزناقة بلموو موظفي النقود اايريثة ي منر كة نهرثة الخدمة وصندوض اعدخر .
زل رروث نظ رررم عحزي رررل منر ررفج ع رررء الهثل ررة الزد ثي ررثة لقررررء زنا ررثفهم براعمررررو
اانردثمثة خالو الفصو الصثفي عال يرا ال ازل اإلألمرلي.
بل عماثة زيألثو اللابة برلخلل الد ايثة.
زنرردثو نظرررمي صررد النالمرررج والنزرررل اانردثمثررة حيررل الزناثمرررج الألدثرردة الصرررد ة
عن مألاا النمداء ويثزم زأل بزه عال الفصو الحرلي.
زحدثث موار الزيألثو الذازي لالابة.
اير ررزحداث وزلر رروث نظر رررم لقر ررب

ير رروم لابر رررج اعلزحر رررض برلب نر رررم الم ر روازن لثر ررزم

اعيرزمنرء عرن آلرة النقرد  .(Cash Machineوايرزخدامه ري عماثرة حصر ااعرداد
المقبولة عال الب نرم الموازن وحص اللوال واعيزننرف ي نو ارلمة ابوو.
زألهث ررز نظم ررة ر ر ت الألرمن ررة اا دنث ررة رري النقب ررة اانظم ررة المرلث ررة نظ رررم المر روا د
البل ثة وال وازل ونظرم مناومرج اللابة
زركمثن ارعرة الحريرول ال لثيرثة )(Data Centerبرللرارة النه برلثرة لثر المنقلنرة

(.(UPS

زنفثذ مل وت حمرثة لبنة الألرمنة والميزلفل.
الل وت ي زنفثذ مل وت لبنة عيرانثة ري الحر م الألررمني والميزلرفل /علررء زحرج
الد اية الفنثة .
الل ر وت رري زنفثررذ ملرر وت نظرررم م اابررة

IP CCTV SURVEILLANCE

) )SYSTEMرري الحر م الألرررمني نم حاررة ااولررل ابررو نهرثررة النرررم الحررلي /علرررء
زحج الد اية الفنثة.
الل وت ي زحدثث ارعة الحريول ال لثيثة ي الألرمنة عمرن وارعرة حريرول عثرة
ي النقبة علرء ثنزظ ل حة من خالو النلرءاج الم نزثة.
الزنرون مر ناثة  KASITلزثردة عردد اإلمزحرنررج المحويربه ري مخزبر اج الحريرول

إلل ( )211امزحرن ي الفصو الواحد.
اعنزهرررء مررن د ايررة ع ر و

علرررء ألهرزة الحوايررثل اللخصررثة لاألرمنررة حثررث يررثزم

زو ثد مر ثزثد عن لف ألهرز حريول خالو ال بر ااخث من النرم الألرمني الحرلي.
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اي ررزحداث عالع ررة مخزبر ر اج ألدث رردة و رري :مخزبر ر مألم ررر القرع رررج النامث ررة مخزبر ر

عاوم الزك ثو و مخزب الصثدلة .وثزم النمو عال زألهثز مخزب حردثث لناثرة اللرل

ثزير و  211ألهرز .
زنير ر ررثض وادا ة المحر ر ر ر اج و و ل النمر ر ررو اعلنز ونثر ر ررة و اعمزحرنر ر رررج المحوير ر رربة
لاألهرررج الخر ألثررة و بنفرررءة عرلثررة( .المألاررا اللبرري اا دنرري و از ة الصررحة ال ررمرن
اعألزمرعي  )...ايزخدام المخزب اج لخدمة المألزمر المحاي.
النمو عال إدامة عمو مخزب اج الحريول مرن خرالو زررمثن احزثرألرزهرر مرن حبرر و

و ض.

زو ثررد وزلررمثو خ روادم حدثعررة ()Blade servers

و ررذه الخ روادم زمزرررز بحألمهررر

الصمث ونفرءزهر النرلثة مر زو ث ر لص ف النه برء والزنثثف .
البرردء بنماثررة زحرردثث الب ثررد االنز ونرري ( )Exchange 2007الررل ( Exchange
. )2010
زق رردثم المل ررو ة وال رردعم الفن رري لاأله رررج الخر ألثررة مع ررو الألرمن ررة اإلي ررالمثة المألا ررا

ااعال للتون االخرف المنراثن

زواثررر ازفراثررة مررر ل ر نة و انررو لاحصرروو عاررل ز ر اخثف لاب مألثرررج الميررزخدمة رري
الألرمن ررة وعق ررد دو اج مألرنث ررة لم رروظفي الم نر رز ودع ررم م ررردن م ررن اللر ر نة لامل ررر ثر
المنفذة ي الألرمنة.
عمو ازفراثة مر البن الم نزن لحفظ نيخة يبوعثة من النيخ اعحزثرلي لدثه.
إلالض مل وت ( )Live @ Eduلالالل بنألر والبدء بريزخدام رذه اإلثمرثالج مرن
ابو اللالل .
البرردء بد ايررة ( )Disaster Recovery Solutionلضنظمررة ال لثيررثة النرماررة رري
الألرمنة.
النمررو عاررل إعررردة ثناررة و زصررمثم الموااررر النز ونثررة لألمثررر الناثرررج و المنر ررد و

الم انز و الوحداج اإلدا ثرة .ممرر دى إلرل زقردم زبرة موارر الألرمنرة اا دنثرة عرلمثرر
وعال ميزوى الولن الن بي.
زفنثررو نظرررم زقثررثم ع رررء الهثلررة الزد ثيررثة .بنرررء و زصررمثم و صررثرنة موااررر ع رررء
الهثلة الزد ثيثة.
الملر نة ي بنرء و زصمثم موار اعحزفرلثة الخميثنثة لاألرمنة اا دنثة.
اعنزهرء من ب مألة و زصمثم ارعدة بثرنرج الزم ث

لضبحرث.

إلالض مواار ناثرج الألرمنة -ت النقبة.
اعنزهرء من حويبة بوابة اللرلل اإللنز ونثة و بله برلب ثد اإللنز وني لالرلل.
زلوث بن

المواد النامثة المل وحة من ابو الناثرج إلنز ونثر  .E-courseوزنزثرو

و زفنثو نظرم الزناثم اإللنز وني .MOODLE
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بنرء و ايز ر ة مواار النز ونثة لألهرج خر ألثة و لامتزم اج و اعبحرث.
نشاط الخط العربي

عقد دو اج الخل الن بي لواار دو اج الميزوثثن المبزد و المزقدم
عقد و لة الزقنثرج لاميزوى المزقدم
اارمررة منر

البلرارررج المنرثرردة لنثررد مررثالد ألاللررة المار

ررمن ااثرررم العقر ثررة الزرري

اثمج ي الم نز العقر ي الماني
زصمثم و زنفثذ برألرج متزم ازحرد الألرمنرج الن بثة وحفو زخ ث الألرمنة
زنفثذ اعالنرج النلرلرج الخرصة برلدال ة لهذا الفصو
ايزم ا و لة الزفنثرج لثاة الفصو الصثفي
اععالن عن بدء الزيألثو لانلرل لهذا الفصو لمدة يبوعثن
إارمة و لة عماثة ي الخل لالابة الألدد وللابة ناثة ا دال
بدء الدوام ي دو اج الخل الن بي لهذا الفصو و ي بواار  1دو اج
النشاط الموسيقي

ملر نة اة المويثقر الن بثة ( نو او الألرمنة) مرر ارة لربرل منررن الفنثرة بمنريربة
احزفرعزهر بنثد مثالد ألاللة الما المنظم
ملررر نة اررة المويررثقر الن بثررة (نررو او الألرمنررة) رري احزفرررعج الألرمنررة بمنريرربة عثررد
مثالد ألاللة الما المنظم
ملرر نة اررة ااداء الح نري رري احزفرررعج الألرمنرة بمنريرربة عثررد مرثالد ألاللررة المار

المنظم

ملر نة اة المويثقر الن بثة (نو او الألرمنة) ي ااثرم العقر ثة و الفنثة الزري نظمزرر
دال ة النلرلرج العقر ثة و الفنثة ي الم نز العقر ي الماني بمنريربة عثرد مرثالد ألاللرة
الما المنظم (لامألزمر المحاي)
ملر نة اة ااداء الح ني ي ااثرم العقر ثة و الفنثة ي الم نز العقر ي الماني
ملر نة الفنرنثن حيررم و ويررم الاروزن ري ااثررم العقر ثرة و الفنثرة ري الم نرز العقرر ي
الماني
ملر نة اة المويثقر الن بثة (نو او الألرمنة ) ي متزم ازحرد الألرمنرج الن بثة
ملررر نة اررة المويررثقر الن بثررة (نررو او الألرمنررة) رري احزفرررعج الألرمنررة بمنريرربة ثرروم
الن امة
ملر نة اة المويثقر الن بثرة (نرو او الألرمنرة) ري مه ألررن االنثرة الولنثرة النرلر
لاألرمنرج اا دنثة الزي زنظمه ألرمنة ثالدلفثر
ملر نة اة المويثقر الن بثة (نو او الألرمنة) ي احزفررعج ألرمنرة الباقررء الزلبثقثرة
ب عرثة يمو اامث ة عرلثة بنج الحيثن المنظمة بمنريبة اعحزفرو بثوم الن امة و ثروم

زكثثد ووعء لاقثردة الهرلمثة

ملررر نة اررة المويررثقر الن بثررة (نررو او الألرمنررة ) رري الثرروم الزن ثفرري لصررندوض الما ر
عبدا لازنمثة
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ملررر نة اررة المويررثقر الن بثررة (نررو او الألرمنررة) رري احزفرررعج نررردن الألرمنررة بنريرربة
عثد النمرو

ملر نة اة الزخج الل اي المويثقثة ي الحفو الذن إارمة منزل خدمة المألزمر
ملر نة اة المويثقر الن بثة (نو او الألرمنة) ي احزفررعج ألرمنرة اإلير اء بمنريربة
عثد اعيزقالو و ثوم الألثل
إارمة مه ألرن اعيزقالو الفني الذن نظمزره دالر ة النلررلرج العقر ثرة و الفنثرة ملرر نة
مر ثاي:
اة المويثقر الن بثة (نو او الألرمنة)
ملر نة الفنرنثن حيرم و ويرم الاوزن
ملررر نة اررة المويررثقر الن بثررة (نررو او الألرمنررة) مررر اررة نررو او المد يررة النموذألبررة
بمنريبة احزفرعج المد ية بزخ ث لابزهر

ملررر نة اررة المويررثقر الن بثررة (نررو او الألرمنررة) رري مه ألرررن ثرررم ر

دنثررة الزرري

نظمزه إدا ة الم نز العقر ي الماني ر ر و از ة العقر ة
وحدق اإلعالم

إعداد وزنظثم المتزم اج

والعالقات العامة
والثقافية

عقد ندواج ومحر

اج و ميثرج عقر ثة

زنظثم الحفالج الفنثة والملر نة برلمنريبرج الولنثة والدثنثة
إلالض الموار اإللنز وني لمألاة ااالم ألدثدة عال الموار ال لثيي لاألرمنة اا دنثة.
 ايزحداث أل ول " االم ألدثدة -لن " عال Facebookاصدا النزثبرج والمألالج والنل اج الزن ثفثة والملبوعرج
ندوة حوو نزرل (الال وج الن بري و صروو الننرف الردثني) لا والري والبرحرث المصر ن
ثويررف زثرردان وثزنررروو النز رررل مألموعررة مررن اا ن ررر ح رروو ال رردثرنرج اليررمروثة الز رري

لناج عالاة اإلنيرن برلخرلض

ندوة ي منزبة الألرمنة حوو نزرل (النف واليالة والحقثقة) لانرزل نص حرمد برو
زثد والذن ثقدم ي نزربه ا اءة لاز اث الفن ن والدثني
حاقة نقرلثة ي منزبة الألرمنة حوو واثة رلم ل اثبة (القل الذن عامني اللث ان)
بملر نة المتلف وزن

ال واثة مألزمر اليألن من خالو زأل بة ذازثة لامتلف.

ايز ررر ة ال والث ررة ي ررمثحة خر ر ثا ح رروو واثزه ررر (ثحث ررل) والز رري زق رردم من ررة عامث ررة
واينة حوو م حاة من زر ثخ اا دن والمنلقة و صد لازحوعج اليثريرثة واعازصرردثة
ي زا الم حاة
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ندوة حوو نزرل (الال وج الن بري و صروو الننرف الردثني) لا والري والبرحرث المصر ن
ثويررف زثرردان وثزنررروو النز رررل مألموعررة مررن اا ن ررر ح رروو ال رردثرنرج اليررمروثة الز رري
لناج عالاة اإلنيرن برلخرلض
ندوة ي منزبة الألرمنة حوو نزرل (النف واليالة والحقثقة) لانرزل نص حرمد برو
زثد والذن ثقدم ي نزربه ا اءة لاز اث الفن ن والدثني
حاقة نقرلثة ي منزبة الألرمنة حوو واثة رلم ل اثبة (القل الذن عامني اللث ان)
بملر نة المتلف وزن

ال واثة مألزمر اليألن من خالو زأل بة ذازثة لامتلف.

ايز ررر ة ال والث ررة ي ررمثحة خر ر ثا ح رروو واثزه ررر (ثحث ررل) والز رري زق رردم من ررة عامث ررة
واينة حوو م حاة من زر ثخ اا دن والمنلقة و صد لازحوعج اليثريرثة واعازصرردثة
ي زا الم حاة
المسرح

و لة مي حثة بننوان (نثف زصبح ممعال)
و لة نزرل النف المي حي
و لة اإلخ ا المي حي
ع

مي حثة االثرء ززيرال

ينل مي حي بننوان (لمزنر الن بثة)
ينل مي حي بننوان (ميرحرج واينة)
زقدثم ينل مي حي (اعينند )
و لة مي حثة بننوان صنرعة الممعو و ي و لة خرصة بلابة الف اة المي حثة
زقدثم ينل مي حي (لرلل ميزألد)
المركت الثقافي

( عقر ة النمو الخث ن )

ندوة بننر ر ر روان

اإلسالمي

حمالج الخثر إلرل بصرث ا ري محر ظرة اللفثارة ولرواء بنري ننرنرة والصربثحي ولرواء

القص ولث ر1

حفو زوزثر ألوالز ميربقة حفظ الق ان الن ثم والميربقة العقر ثة .
حاررة عامثررة خرصررة لزثررر ة مقرمرررج و ر حة الصررحربة ومواررر من نررة متزررة للررالل
ولرلبرج اللنول اإليالمثة والن ل واا دنثثن.
ايز ر ة الو ود من المدا ا والم انز والألمنثرج الخث ثة.
حفو زخ ث لرلبرج النردن الصثفي لزحفثظ الق ان الن ثم.
حفو إ لر
المدرسة النموذجية
والحضانة

ي م رن للالل ولرلبرج اللنول اإليالمثة واللابة الفق اء.

المد ير ررة النموذألثر ررة مد ير ررة ُمخزالر ررة ز ر ررم صر ررفوف الم حار ررة اايرير ررثة والعرنوثر ررة

وثز ر او عرردد اللابررة رري الصررف الواحررد بررثن ( )31-21لرلبررر ولرلبررة و قررر لميرررحة

الم ة الصفّثة واد باغ عدد لابزهر( )116لرلبر ولرلبة.

عدد منامي المد ية ( )61منامر ومنامة من المت اثن نردثمثر وز بوثر.
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ز م المد ية مخزب ثن لاحريول وززو ا خدمة اإلنز نج لالابة.
عدد االفرو ي الح رنة ( )61لفال.
عدد االفرو ي البيزرن ( )16لفال .
عدد االفرو ي الزمهثدن ( )16لفال .
شعبة النشاط الثقافي
واإلعالمي

اارمررة محر ر ة زح ر

لابررة الألرمنررة عاررل الملررر نة رري اعنزخربرررج النثربثررة القر ررر

الدنزو محمد المصرلحة عمثد ناثة الد ايرج الدولثة ح

و لرلبة

ر انعر مرن  31لرلرل

اارمررة محر رر ة اخرر ى زحررث لابررة الألرمنررة عاررل المل ررر نة الفرعاررة رري اعنزخربرررج
النثربثررة القر ررر منرررلي اعيررزرذ الرردنزو ثصررو ال رروت والرردنزو لرررزن بربنررة ح ر ر
اع من  111لرلل و لرلبة
صررثرلة علر ثر لرررج بلرروو 6م و ا زفرررت مزر زررم زوزثنهررر عاررل اعبروال ال لثيررثة
لاألرمنة زحث لابة الألرمنة عال الملر نة ي اعنزخربرج النثربثة
اارم ررة محر ر ر ة ع ررن المرب رررج رري اع دن و المحر ظ ررة عاثه ررر القر ررر ال رردنزو محم ررد

النم ن من ناثة الز اعة
اارمة محر

ة بننوان نفحرج انيرنثة اثمرنة بمنريبة عثد مثالد ارلد الولن

اارمة محر

ة بننوان دو ة اوازنر المياحة ي حفظ اليالم النامي القر ر النمثد ال نن

نمرو المانرون و ح

ر مر ثزثد عال  311لرلل و لرلبة

زنظثم زثر ة  41لرلل و لابة لقص

لدان النرم

اارمة ندوة عن ا مثة الألرمنرج ي نل الوعي اعمني للابة الألرمنرج اع دنثة
ا يرررو و ررد مررن لابررة الألرمنررة منررون مررن  21لرلررل و لرلبررة لاملررر نة رري نرردوة
مبرد ة الحد من الننرف المألزمنري و الألررمني  2111ري اصر العقر رة بزنظرثم مرن
متييرج مألزمر مدني ي المف ض
صررثرلة خب ر صررحفي و ا يرررله لرردال ة النالارررج النرمررةعن ملررر نة الم يررم الألرررمني
واارمزه لو لة برلزنرون مر منظمة يزر ج
مركت تنمية القوى

امزحرن ناثة الأل احثن المانثة اإلث لندثة بألزلثهر ااوو والعرني والألزء )(A

البشرية

امزحرنرررج الألر رزلثثن ااوو والع رررني لزمرل ررة الناث ررة المانث ررة الب ثلرنث ررة إللب رررء الني رررلثة

والزولثد MRCOG

امزح ر رررن الأل ر ررزء ااوو لزمرل ر ررة ناث ر ررة الألر ر ر احثن المانث ر ررة لل ر ررل ااي ر ررنرن ر رري إث لن ر رردا
MFD/A
امزحرن الألزء ااوو لزمرلة ناثة الأل احثن المانثة اإلث لندثة إللبرء النثون
امزح رررن الألر ررزء ااوو لزمرلر ررة ناثر ررة االبر رررء المانثر ررة الب ثلرنثر ررة زخصر ررف اام ر ر ا
البرلنثة )MRCP (Part One
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امزحر رررن الألر ررزء ااوو لزمرلر ررة ناثر ررة االبر رررء المانثر ررة الب ثلرنثر ررة زخصر ررف االفر رررو
)MRCPCH (Part One
امزحرن الألزء العرلث لناثة الأل احثن المانثة اإلث لندثة بف عثة اللفون والي ث ن.
امزح رررن الأل ررزء الع رررني لزمرل ررة ناث ررة االب رررء المانث ررة الب ثلرنث ررة زخص ررف اامر ر ا
البرلنثة ). MRCP (Part One
دو ة زصمثم الزد ثا وايز ازثألثرزه عدد الملر نثن ( )17ملر نر.
دو ة مهر اج الزد ثا الألرمني الفنرو عدد الملر نثن ( )14ملر نر.
دو ة زقوثم زنام اللابة واعداد اعخزبر اج عدد الملر نثن ( )13ملر نر.
دو ة اوانثن و نظمة وزناثمرج الألرمنة اا دنثة عدد الملر نثن ( )11ملر نر.
دو ة خالاثرج النمو الألرمني عدد الملر نثن ( )11ملر نر.
دائرق الصيانة

د رن ول الة امالن.
زصنثر عرث خلبي
زنألثد وخثرلة
زصنثر عرث مندني
صثرنة ااألهزة النامثة والمنزبثة والنه برلثة ي ألمثر م ا ض الألرمنة.
زنفثذ عمرو الصثرنة للبنرج المثره والص ف الصحي ي م ا ض الألرمنة المخزافة.
ز نثررل لوحرررج النه برررء ال لثيررثة والف عثررة وصررثرنة الموألررود منهررر رري م ا ررض الألرمنررة
المخزافة.
عمو الصثرنة الدو ثة األهزة الزنثثف الم نزن و ألهزة الزنثثف الألدا ثة .
زحرردثث البرروثا اج وماحقرزهررر لألمثررر البرروثا اج رري الألرمنررة والزرري ززثررد عررن ( ) 111
بوثا .

شعبة التصوير
الفوتوغرافي

زصوث ألمثرر نرلثررج و نلرلة و احزفررعج دوالر عمرردة لرتون اللابرة و الر حالج
و الزثر اج
انألرز صو اللابة الخ ثألثن لافو ام ( )46من لابة الألرمنة اا دنثة
زصمثم الندثد من البويز اج لدوال عمردة لتون اللابة
ألمثر ااعمرو الزي ثزم الزناثف بهر خر

مركت العالج بالخاليا

عمردة لتون اللابة

ا ززر الم نز الموار المت ج.
اا ا الزناثمرج لام نز من مألاا النمداء .
اإلنزهرء من زألهثز المنرزل اإلدا ثة و منزرل المردث النررم مرن نرحثرة الزك ثرو لاموارر
المتاج و الزألهثز ااعرث بند اخذ موا قة لرية الوز اء .
اإلنزهرء من زو ثد ااألهزة عال م حازثن .
عقد و لة النمو الخرصة بو ر ميودة زل ثر إليزخدام الخالثر الألذعثة .
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النلرل ااعالمي :زم عقد متزم اج صحفثة مر مدث الم نز و مقربالج صرحفثة ري
الص ررحف و اإلذاع رررج و الزافزثررون و نزرب ررة مق رررعج و محر ر ر اج مزناقررة بنل رررلرج

الم نز خالو ذه الفز ة باغ عدد ر مر ثزثد عال  31نلرل
و ر ميودة مذن ة زفر م مر ألرمنة لندن Queen Mary /London
مركت المياه والطاقة

إعداد عدة بحرث محاثة ززنروو ملنالج اا دن ي ذه المألرعج.

والبيئة

إعداد عدة بحرث ع بثة ززنروو ملنالج الولن الن بي ي ذه المألرعج.
الملر نة ي المتزم اج النرلمثة ذاج النالاة بكو اض عمو عامثة.
عقد الندواج والو لرج الزد ثبثة.
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