وصساء انتعهُى انعانً
( 10وصساء)

أ.د  /احًذ جًال انذٍَ

أ.د  /هاًَ هالل

أ.د  /يعتض خىسشُذ

أ.د  /عًشو عضت

أ.د /يصطفً يسعذ

أ.د  /دمحم عبذ انحًُذ انُشاس

أ.د  /حسٍُ خانذ

أ.د  /وائم انذجىي

أ.د  /حساو عُسً
أ.د  /انسُذ عبذ انخانق

سئُظ انجبيعت
أ.د /أيٍُ نطفً
يقذيت
أَه نًٍ دواعٍ اعخضاصٌ أٌ أقذو نكى انخقشَش انغُىٌ نجبيعت بٍُ عىَف نهعبو  2014/ 2013وانزٌ َهخص انجهىد
انكبُشة انخٍ قبيج بهب إداسة انجبيعت خالل رنك انعبو نخًُُت وحطىَش انجبيعت بكبفت أَشطخهب وقطبعبحه ا .يع يخببعت شئىٌ
انخعهُى وانبحث انعهًٍ وعبئش انُشبطاث األخشي بعذ حقًُهب ويشاجعخهب واقخشاحبث انُهىض بهب .
وأعخقذ أَكى حشبطشوٍَُ انشأٌ فٍ أٌ انجبيعت قذ بزنج جهىد يضُُت عهً يذي انغُىاث انقالئم انًبضُت نهُهىض
ببنجبيعت ححقُقب ً نخبسطت انطشَق نًغخقبم جبيعت بٍُ عىَف وانخً حى وضعهب فٍ عبو  ،2011ورنك كهه فٍ ظم يُبخ
وظشوف غُش يىاحُت وفٍ ظم حبنت وفخشة اَخقبنُت غُش يغبىقت يٍ عذو االعخقشاس عُبعُب ً وأيُُب ً واقخصبدَب ً .
وقذ شبء هللا أٌ حكهم حهك انجهىد ببنُجبح وأٌ حؤحً انغُبعت انحصُفت انخٍ احبعخهب إداسة انجبيعت خالل حهك انفخشة
انحشجت ثًبسهب وحىضُحب ً نزنك فقذ حى حخطُظ رنك انخقشَش نُخضًٍ :
"انجبيعت وكهُبحهب –انشؤَت وانشعبنت وانقُى انجىهشَت  ،كهُبث انجبيعت انًبضٍ وانحبضش وانًغخقبم ،حطىَش انخعهُى
وححذَث ودعى األَشطت وانخذيبث انطالبُتَ ،حى جبيعت بحثُت َ ،حى جبيعت يعشفُت يجخًعُتَ ،حى جبيعت انُكخشوَُت َ ،حى
جبيعت نخًُُت انًىاسد انبششَتَ ،حى جبيعت راث حىجه نخعضَض انشعبَت انصحُت  ،حششُذ انخكبنُف وحًُُت يىاسد انجبيعت
( انخخطُظ االقخصبدٌ) َ ،حى حُفُز يخطظ إَشبئً اعخشاحُجً يغخقبهً نهجبيعت"
وأخُشاً ال َغعٍُ عىي شكش انجهىد انًخهصت نهعبيهٍُ وانًىاسد انبششَت كبفت ببنجبيعت وانخً عبعذث اداسة انجبيعت
فٍ وضع سؤَخهب وسعبنخهب واهذافهب يحم حُفُز وحفعُم عهً َحى َحقق انُهىض ببنجبيعت .
يع حًُُبحٍ بًضَذ يٍ انخىفُق وانُجبح

محتويات التقرير السنوي
انجضء
انجضء األول
انجضء انثاٍَ
انجضء انثبنث
انجضء انشابع
انجضء انخبيظ
انجضء انغبدط
انجضء انغببع
انجضء انثبيٍ
انجضء انخبعع
انجضء انعبشش
انجضء انحادٌ عشش

انبُـــــــــــــبٌ
انجايعة وكهُاتها –انشؤَة وانشسانة وانقُى انجىهشَة .
كهُات انجايعة انًاضٍ وانحاضش وانًستقبم.
َحى تطىَش انتعهُى وتحذَث ودعى األَشطة وانخذيات انطالبُة.
َحى جايعة بحثُة .
َحى جايعة يعشفُة انُكتشوَُة.
َحى جايعة يجتًعُة .
َحى جايعة نتًُُة انًىاسد انبششَة .
َحى جايعة رات تىجه نتكايم يُظىية انشعاَة انصحُة .
َحى تىجه انجايعة انً انعالقات انذونُة وانتعاوٌ انخاسجً
تششُذ انتكانُف وتًُُة يىاسد انجايعة ( انتخطُط االقتصادٌ) .
َحى تُفُز يخطط إَشائٍ استشاتُجٍ نهجايعة.

سقى انصفحت
30-1
53 -31
134 -54
202 -135
266 -203
345-267
396 -346
432 -397
471 -433
496 -472
543-497

