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�^�� و�/��S ورش ا���_ ) SV)1ول � ��� �
  ا���3ت ا�
2 ���ون ا���
  

_1�1�Fـــــــــــــــــــ�ع ا��ر�f  ا��3ــــــــــــــــــــ�    
  التعلم اإللكتروني •   Carnegie Mellon University USAب والعلوم،كلية اآلدا  1
2  

 مقدمة في اإلنترنت •   برنامج علم المعلومات-كلية اآلداب والعلوم، قسم اإلعالم وعلم المعلومات  
  مهارات المعلومات •

 SPSSام التحليل اإلحصائي باستخد •   برنامج اإلحصاء-كلية اآلداب والعلوم، قسم الرياضيات والفيزياء  3
  ما فاعلية موازنتك؟ • كلية اإلدارة واالقتصاد، إدارة الشؤون المالية  4
  إعداد خطة العمل األكاديمية •  اإلدارة والتسويقكلية اإلدارة واالقتصاد، قسم   5
الممارسات الجيدة الستخدام برنامج العـرض       •   نخصص تكنولوجيا التعليم-كلية التربية، قسم العلوم التربوية  6

  مي في التعليمالتقدي
  خطوة نحو التدريس المتميز: التفكر •   أسبوع التجمع التربوي-كلية  التربية  7
استراتيجيات تنمية مهارات التفكير الناقد وحل    •  كلية التربية، والهيئة العالمية للقراءة  8

  المشكالت
 College of Education and Human Development, Taxesكلية التربية،   9

A&M  
  قييم على مستوى المقررالت •

  
تدريب المدربين علـى اسـتخدام الـسبورة         •  enrich, enlighten, inspire : Prometheanالبيت الحديث، وشركة  10

  التفاعلية في التعليم
11  

  لجنة مقررات المتطلبات العامة
 منهجية توصيف المقررات •
استراتيجيات تنمية مهارات التفكير الناقد وحل    •

  المشكالت
12  

  ارة المكتبات الجامعيةإد

 مدخل إلى المكتبة اإللكترونية •
 توظيف المصادر اإللكترونية •
منهجية اختيار الدوريات العلمية وطرق تقييم       •

 وتحليل المتواجد في المكتبة
  تعظيم اإلفادة من المصادر اإللكترونية •
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  والعلوم  إحصائيات ورش العمل التي نظمها المكتب بالتعاون مع كلية اآلداب )2(جدول 

  مقدم الورشة  الجمهور المستهدف  موضوع الورشة  م
  نظام الورشة

  )عدد الجلسات(
  فترة االنعقاد

عدد 

مرات 

  االنعقاد

عدد 

الجمهور 

  المستهدف

متوسط 

عدد 

  الحضور

النسبة 

المئوية 

  للحضور

1  
التعلم 

  اإللكتروني

أعضاء هيئة التدريس ومساعدو 

  التدريس

أربعة من أعضاء هيئة 

جامعة كارنيجي التدريس ب

 ميلون 

4 1  
4/12/2005  

  إلى

 8/ 12/2005  

1  80  73  91%  

2  
مقدمة في 

  اإلنترنت

أعضاء هيئة التدريس ومساعدو 

التدريس والراغبين من 

  الموظفين بالجامعة

 

متولي النقيب. د  
 

1  15/2/2006  2  24  19  79%  

3  
مهارات 

  المعلومات

أعضاء هيئة التدريس ومساعدو 

 من التدريس والراغبين

  الموظفين بالجامعة

هشام عزمي. د  

متولي النقيب. د  

هاني عطية.د  

  مصطفى حسنين. د

3 

12/1/2005  

  إلى

 1/3/2006  

  

4  120  95  80%  

4  

التحليل 

اإلحصائي 

باستخدام 
SPSS 

 وأعضاء هيئة التدريس ومساعد

  التدريس بكلية التربية
  5  محمود الصمادي. د

23/5/2006  

 إلى

31/5/2006  

1  25  16  64%  
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  نظمها المكتب بالتعاون مع كلية اإلدارة واالقتصادورش العمل إحصائيات ) 3(جدول 

  مقدم الورشة  الجمهور المستهدف  موضوع الورشة  م
  نظام الورشة

  )عدد الجلسات(
  فترة االنعقاد

عدد 

مرات 

  االنعقاد

عدد 

الجمهور 

  المستهدف

متوسط 

عدد 

  الحضور

النسبة 

المئوية 

  للحضور

1  

ما فاعلية 

  موازنتك؟

  

 -العمداء والعمداء المساعدون

 مدراء -رؤساء األقسام والبرامج

 -المكاتب والوحدات والمراكز

 بإدارة لوناألقسام والعامرؤساء 

المشتريات، مدراء الشؤون 

  المالية بالكليات

محمد خليل النجداوي. د.أ  

شريف محمد موسى. أ  
2  

9/10/2005  

  إلى

11/ 10/2005  

1  50  49  98%  

1  
 خطة ورشة

  العمل األكاديمية

المرشحون من إدارة 
 -المكتبات، كلية الشريعة

  شئون الطالب
صالح الدين إسماعيل. د  1 

26/6/2006  

  م3/7/2006إلى 
3  41  38  92.6%  
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  إحصائيات ورش العمل التي نظمها المكتب بالتعاون مع كلية التربية )4(جدول  

  مقدم الورشة  الجمهور المستهدف  موضوع الورشة  م
  نظام الورشة

  )عدد الجلسات(
  فترة االنعقاد

عدد 

مرات 

  االنعقاد

عدد 

الجمهور 

  المستهدف

متوسط 

عدد 

  الحضور

النسبة 

المئوية 

  للحضور

1  

الممارسات 

الجيدة الستخدام 

برنامج العرض 

التقديمي 
PowerPoint 

أعضاء هيئة التدريس 

  ومساعدو التدريس

أحمد الساعي. د  

إسماعيل محمد حسن. د  
3  

8/5/2006  

  إلى

10/5/2006  

2  60  49  81%  

2  

استراتيجية 

تنمية مهارات 

التفكير وحل 

  المشكالت

أعضاء هيئة التدريس 

ومساعدو التدريس، أعضاء 

هيئة التدريس المرشحون 

لتوصيف وتدريس مقررات 

  المتطلبات العامة

نكندرا سيسيرسو . .د.أ  

جاري مورمان. د.أ  

إيمان زكي أنور. د.أ  

2 

20/5/2006  

  ىإل

24/5/2006  

3  120  98  81.6%  

3  

تقييم مخرجات 

التعلم على 

مستوى 

  المقررات

المشاركون في توصيف 

  مقررات المتطلبات العامة

بات. د  

كرستي. د  

ايمان األنصاري. د  

ايمان زكي. د  

  %60  18  30  1  م26/6/2006 1

  
  
  




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������ 8                        2005/2006  ا��

  ت العامةإحصائيات ورش العمل التي نظمها المكتب بالتعاون لجنة المتطلبا )5(جدول 

  
  

  مقدم الورشة  الجمهور المستهدف  موضوع الورشة  م
  نظام الورشة

  )عدد الجلسات(
  فترة االنعقاد

عدد 

مرات 

  االنعقاد

عدد 

الجمهور 

  المستهدف

متوسط 

عدد 

  الحضور

النسبة 

المئوية 

  للحضور

1  

منهجية 

توصيف 

  المقررات

المرشحون لتوصيف مقررات 

  المتطلبات العامة وتدريسها

عبد المنعمعلي . د.أ  

أسامة بدر. د. أ  
1 6/5/2006  1  30  29  96.6%  

2  

استراتيجيات 

تنمية مهارات 

التفكير وحل 

  المشكالت

أعضاء هيئة التدريس 

ومساعدو التدريس، أعضاء 

هيئة التدريس المرشحون 

لتوصيف وتدريس مقررات 

  المتطلبات العامة

نكندرا سيسيرسو . .د.أ  

جاري مورمان. د.أ  

  أنورإيمان زكي. د.أ

2 

20/5/2006  

  إلى

24/5/2006  

3  30  28  93.3%  

3  

تقييم مخرجات 

التعلم على 

مستوى 

  المقررات

المشاركون في توصيف 

  مقررات المتطلبات العامة

بات. د  

كرستي. د  

ايمان األنصاري. د  

ايمان زكي. د  

  %60  18  30  1  م26/6/2006 1

  




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������ 9                        2005/2006  ا��

  مها بالتعاون مع إدارة المكتباتقام المكتب بتنظيورش العمل التي إحصائيات ) 6(جدول  

  مقدم الورشة  الجمهور المستهدف  موضوع الورشة  م
  نظام الورشة

  )عدد الجلسات(
  فترة االنعقاد

عدد 

مرات 

  االنعقاد

عدد 

الجمهور 

  المستهدف

متوسط 

عدد 

  الحضور

النسبة 

المئوية 

  للحضور

1  

مدخل إلى 

المكتبة 

  اإللكترونية

لبغداديراني ا. أ  موظفو مكتبة جامعة قطر  1 5/ 5/2006  2  58  57  98%  

2  

توظيف 

المصادر 

  اإللكترونية

راني البغدادي. أ  موظفو مكتبة جامعة قطر  1 7/5/2006  2  58  49  82.7%  

3  

منهجية اختيار 

الدوريات 

العلمية وطرق 

تقييم وتحليل 

المتواجد في 

  المكتبة

راني البغدادي. أ  موظفو المكتبة  3 

29/5/2006  

  إلى

31/5/2006  

2  58  43  74%  

4  

تعظيم اإلفادة 
من المصادر 
  اإللكترونية

راني البغدادي. أ  موظفو المكتبة  3  

12/6/2006  

  إلى

14/6/2006  

1  58  36  62%  

  




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������ 10                        2005/2006  ا��

  إحصائيات ورش العمل التي نظمها المكتب بالتعاون مع جهات خارجية )7(جدول 

  
  

  جهة تنظيم الورشة  الجمهور المستهدف  موضوع الورشة  م
  نظام الورشة

  )عدد الجلسات(
  كينعدد المشار  فترة االنعقاد

1  
تقويم أداء 

  الطلبة

أعضاء هيئة التدريس من 

جامعة المدينة التعليمية 

  وجامعة قطر

College of the 
North Atlantic, 

Qatar 

جلسات جماعية 

أساسية وجلسات 

فرعية متوازية 

موزعة على يومين 

 متتالين

29-

  م30/3/2006

 من أعضاء هيئة 10

دريس يمثلون كليات الت

الجامعة ولجنة المتطلبات 

  العامة

2  

تدريب المدربين 

على استخدام 

السبورة 

  التفاعلية

المرشحون من قبل بعض 

  كليات الجامعة المختلفة

بالتعاون مع شركة 
Prometheam 
   والبيت الحديث

  10  م4/5/2006 1

  
 �Sد و���V �3Iر ا��1
j�I J�S�G ا�م 2004/2005Jم �Lرش ��م 2005/2006/�ر?� ورش ��م  -

  
 S���<ا� S� 4آ -D��)1 ،2 ( م

 ��% أن �3د ورش ا���4 ا�����3ة *(ل ا����? S�Dو أآ/ �g�� S ا�����3ة *(ل ا��
م  م2005/2006ا���

2004/2005
a3 زاد أ�> S�3�#���ر ا����L �&C أن -a�� 
  .م، آ�
  
  
  
  
  
  




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������ 11                        2005/2006  ا��
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ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������ 12                        2005/2006  ا��
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�رةا����3ر ا��1
�Sف و�Sد ا��lBر � -Qا��رش ا�� n�A  

 S���<ا� S� 4آ -D��)3 ،4 (ت

ون �X �&�� ا�����/
ت ا��
�� وإدارة ا����/���
، C&� ا�&���ر ا�����3ف و�aC �&Cر ا��رش ا��% 71��
 ا����� 8

���S ?% ا��،و�(C¡ ا#$1
ض �3د ا��aIر �X ز�
دة �3د ا��رش��
8 �m

�� ا��رش ا�$C %? �w�I�� رة�Q8 gذ� %�bو� �/��.   




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������ 13                        2005/2006  ا��
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�C7D9E <7�F ا���Bرات� ��F� <7رات ا� B7/I وH% ا��G/�ت�E �7�7تEاB Jا BN� M77�E*�ت ا� ��) M�L �@ 9ى ا���Bرات

�> ا�� O�?�ت ا����>�� P� ون�� ��! R /���F ا�S" � ا� %�0/%(٣) ا���9Fر ا��@ �Fف و(�د ا�;:9ر �9رش ا��

ا���9Fر ا��@ �Fف

(�د ا�;:9ر

 
  
  




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������ 14                        2005/2006  ا��
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���% إ�L ا��/ ?> اB /�Vو"7> C7X9E ا���Wدر اB /�Vو"7> �7�F> ا� �7ر ا��ور=�ت ا����7> وBZق�
<? /�M77�E وE;�7% ا�� 9ا*� �8 ا�

M7S�E ا�8Vدة �6 ا���Wدر اB /�Vو"7>

��F ا��/ R !�� ��ون �P إدارة ا��/ ?�تS" � ا� %�0/% (٤) ا���9Fر ا��@ �Fف و(�د ا�;:9ر �9رش ا��

ا���9Fر ا��@ �Fف

(�د ا�;:9ر

  
 
 




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������ 15                        2005/2006  ا��

  
��Lت : را�����o����
 �

�^���� أو ا���qرآ� �D ����S/� 2oم ا���L  

1
ت ا�$
3L -D��)8 (8 �mول 

ا�/����3�
ت ا��% <
م ا����� �7��8��
 و���
  .�1bاع ا�#�


�^���� و�/����S، وا���3ت ا��1
S�Gة) SV)8ول L �
  أ?�اع ا������Gت ا�
�D 2م ا���
  

_1�1  �����Gع ا��?  �����Gع ا��F�  �����Gم ا�S/  �����Gا� S/� S��  ا���3 ا��1
S�Gة  

  31وة  1
���� ا������ ا������ 

ت ا���������� : و����

¢�

��¢ وأه3ا?¢ و*�3Fر  

ء ه�_� ا��3ر�B   م9/9/2005ا�$��I� %��   B�3 �/3 ا�����. د. أa�أ

  ا�&3د

  31وة  2
���� ا������ ا������ 

� 
ت ا������و������� :
¢�

��¢ وأه3ا?¢ و*�3Fر  

  م26/3/2006ا+I� %��   3C�3 �/3 ا�����. د. أ
ا��>
رآ�ن ?% أF/�ع 
ا��&�X ا���8ي ا�Wي 

��8  ��7�¢ آ��� ا��

*��ة �I1 ا��3ر�B : ا��#�  ور}� ��4  3
A����. د. أ  ا�����3 �/3 ا��I� %��   S��£Gم27/3/2006ا  

ا��>
رآ�ن ?% أF/�ع 
�8ي ا�Wي ا��&�X ا��

��8  ��7�¢ آ��� ا��

  31وة  4
 ر ا��#���� B�8 �3ر�&�

 X�8ا��
<3 *(ل ?4Q ا�
2006  

�8
ء ا�S�3 درو�¤. د  
��1
آ��� ا¥داب -<�� ا����م ا�12
  وا����م

 S��£G3/7/2006ا   Bء ه�_� ا��3ر�
a�أ
   ا��3ر�Bو��
�3و


و�� ����3ة  5o  
 ����� %? �H�3Iرات ا�
ا���

S� ��8 ���7ر ا��¦� ا��
  ي��
ر

 المشارك في -ياسر سليمان. د.أ
وضع معايير اللغة العربية 

  بالمجلس األعلى للتعلم
  B��$6/2006 /8ا�  

 Bء ه�_� ا��3ر�
a�أ
 ��88��� ا��¦� ا��

����8 ا¥داب وا����م، 

ء ه�_� a�وأ

 zQ$� Bا��3ر�
ا,c �3ر�B ا��¦� o
 %?ا����8  و�>

 ���ا����8 ا������ 8
����م ا�����8 ����8 ا

��8  ا��
  
  




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������ 16                        2005/2006  ا��

  

 tL��-  ولSV)8 (ةS�G

�^���� و�/����S، وا���3ت ا��1L �
  أ?�اع ا������Gت ا�
�D 2م ا���
  

_1�1  �����Gع ا��?  �����Gع ا��F�  �����Gم ا�S/  �����Gا� S/� S��  ا���3 ا��1
S�Gة  

�8
ن ���%  6   ����
ا�F$3ام ا��/�رة ا��#

  ?% ا������

آ� / ���3س{ S� 3�L
�  

Promethean  

 S��£G1/5/2006ا   Bء ه�_� ا��3ر�
a�أ

 ا��3ر�B و��
�3و

  وه�_� ا�3�� ا+آ
د��%

7    ��W¦� ء
��

��&��  

71
م ����� أداء ا2دارة 

  ا+آ
د����

. د.أ��Fوية
>ا���3اء وا���3اء   م27/3/2006اS��£G    ا�>

ا���
�3ون ���8
ت 

���
  ا�&

8   ��W¦� ء
��

���&�  

71
م ����� أداء ا2دارة 

  ا+آ
د����

. د.أ��Fوية
>
ء    ا�>£)Hم   م2/5/2006ا�

ء ا+<�Fرؤ

  ا+آ
د����

����� <3رات   9


ء ه�_� a�أ

 Bا��3ر�


ت ��
&�
8

  ا��ا<��

ا������ ا���Ff% وا������ 

  ا������

  ���� ا������ ا+آ
د��%

  و

 ���� ا������ ا������ و����


ت ا����������  

 X�8ر / ا�3آ��رة  م2006ر
�F 3�8اء

S��C / �#�¢، وا�3آ��ر


ف�Q� %��  

  




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������                    2005/2006  ا��
    

0 

  
  

�1����Fت �Iل ا�
Sر�w ا��
��v �� ������� إ��
�و?�� J 67ل: �7  IT Service Helpdesk  
  
o  3ي�

ء ه�_� ا��3ر�B و��a�أ O�� ��A��&12��8 وا
ت ا��$�
رة ا¥��� 8
��¦��S ا����D��ا� ����� ��

 :�B، وه�_� ا�3�� ا+آ
د��% ?% ���م ا�&
���ا��3ر
 


ت •Fر
  ؛ ا�&
��%ا������ ?% ا�&�3ة ا��/
دئ ا��/��  ����
  ا����� ا��>k؛ •
  ا����� ا�#�
ل؛ •
��3
؛ •�ة ?
��� و�D
I� 3�� vآ�  
 ؛ا������ ا����آ�C Aل ا������ •
• g�D
I� S� ر��� v؟آ� 

  
�Tد�T : ������

�qرات ا�TNا  

  
ة، <3 زاد �Q8رة واC�� �ID¡ أن ��o *��3 ا�¦Qت ا�

رات ا�������� ا�#د��، وآWا �S *(ل ا��&���<�FG


ء ه�_� ا��3ر�B، و��
�3ي ا��3ر�B، وآ
1» هpW ا�$��3 2005/2006?% ا��
م ا+آ
د��% a�دة أ
 �S </4 ا��
�Gا c�o S� 8(ت
�� 3�3I� ل)* S� S��Fا�3را S��Q#3ار ا�� O�� ����/Fأ �#Q8 3م�
ل ا����%1�#Q، رة�Q8و 

���3����3 هpW ا���3$ ،�� kF��� ن¬? ،v�4  �8 ���S ?% ا+F/�ع *(ل ?4Q ا�$Q? ات *(ل� X8وأر
X�8  . ا�

  

ت ا¥�����D��ل ا��C 
���3�
رات ا��% �� �<�FGت اG
  :و��آAت �&

ر ا�&
��%؛ •�  ���&�� إ�3اد ��v ا��
ر ?% �mرة إ�� •�و��1؛  ?��
ت إ�3اد ��v ا���  

��� ز�
دة دا?��� ا���/� ������؛ •Fأ  

ت ا�����؛ •L  ا�����S�8 A ا+ه3اف ا�������� و�$

ت ا����� •L$� �i
�m؛ 


ر •/�*Gت ا
#m3ول ��اL ؛إ�3اد 

ت ذات ا�Q/¦� ا������؛ •��D��ا� B3ر�� %? ¢L��ف ا�
 ��v�w �3*4 اGآ�>
اء ا��&
رب ا������ أ£��>�(ت �3ر�� ا�� •Lإ O�� ء (ب

ت ا��3ر�� ا����%���&�. 
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ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������                    2005/2006  ا��
    

1 

  
  
  

��L�T : ت���D Sو�v� �TراSا��]�SBا� ������
  v�VZ�Lة واZدوات ا�

اء <� ���C� ��* XDة�� وA�L+ا %? 
ت ا�3را�F وا�F$3ام ا�/�t ا¥*�
> %? 
�a�8 «�/H� 3�8ف ���ا����� 

C/� ������� ا��������، Q�3ول�3��� ا+1>�� ا�L -Dة وا+دوات ) 9 (و��A�L+ا t�8 ف
�mأ ���وا+?(م ا�����


 *(ل ا��
م ا+آ
د��% �/�o �� %2005/2006ا��
  . وأ�3اده
  
  


ف t�8 ا+A�Lة وا+دوات ) 3L)9ول �mأ ���% وا+?(م ا������د�

 *(ل ا��
م ا+آ�/�o �� %2005/2006ا��   
  

_1�1  }�Hد  ا�Sا��  
1
ت ا����/��� و  1

ز �ض �8�Lة
}� آ/�{ O�� ��3�#ا�Data Projector  108  
ي   2Q8 رض
�Visualizer 4  
  TV Monitor 20أA�Lة ��#��Aن   3
4  %,�D ض
ت �{
{ Projection Screen   120  

ت   5�?

ز �ض }#�LTransparency Projector  20  
  �DVD Player 10>¦4 أ<اص دي ?% دي   6
7  1��A#ض ا������ 

ت 8(ز�{
{ %Plasma Screen 7  
8   %��m 4�¦<� �71Public Address System 6  
9   �Fرا Plotter 1  
  : أ?(م �������  10

- The Act of Teaching (Part 1) 
- The Act of Teaching (Part2) 
- The Art of Discussion Leading  
- The Art of the Lecture 
- Dealing With Problems 
- Effective Lecturing I  
- Effective Lecturing II  
- From Questions to Concepts  
- How to Speak 
- Problem-Based Learning 
- Engaging Students 
- Getting Students’ Attention 
- Interpersonal Influence and the Small Group 
- Excellence in Higher Education 

2  
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ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������                    2005/2006  ا��
    

2 

���[ :��1
�ى ا��3 ��� wر�S
�ت وSIة ا�
���H وا@?
�ج ا���������L ��Aت ا�S7  
    م31/5/2006م إ�O 4/9/2005ا�#�ة �S ا��3$
ت ا��% <���3
 و3Cة ا��Q��� وا�12
ج *(ل ) 3L -D��)10ول 

  م31/5/2006م إ�O 4/9/2005ا��3$
ت ا��% <���3
 و3Cة ا��Q��� وا�12
ج *(ل ا�#�ة �3L)10 ( Sول 
  

 م ا�q?Zـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� �3I ا���Zل S���Lد
324   1  رFــــــ�م ���ــــــــ�� 8
���/���ـ

 ����1 }ـــــ 20476�i ار�ـــــــــ�C ت
 2 ـ#
?�ــ
 3  }ــــــ#
?ـ�ـــ
ت ���1ــــــــ�   1233
1599  ����3�وض �� ���Q� )«���8ور
8( 4 
843  5  �ـــQ���ــــــــ
ت ?��� 8
���/���ــــ
 6  *�ــــــــــ�ط �3و�ـــــــــ� 498
439 100X70 س
�ــــ�  F�8  7ـــ�
 �Q��ـــــــ 387���/���
� إ�(1ــــــ
ت 8  8 
 9  ���1ـــــ
ج أ��ـــــ
ل ?��ـــــــ� 675
 ��ــــــــ�ن 6629��Q�  10 

 أ8ــ�t واFــــــــ�د 352129��Q�  11 
  

��T�� :������
�ت وSIة اv�VZة واZدوات ا�S7��1
�ى ا��3 ���   

م إ�O 4/9/2005دوات ا�������� *(ل ا�#�ة �S ا��3$
ت ا��% <���3
 و3Cة ا+A�Lة وا+) 3L -D��)11ول 
  .م31/5/2006

  م31/5/2006م إ�O 4/9/2005ا��3$
ت ا��% <���3
 و3Cة ا��Q��� وا�12
ج *(ل ا�#�ة �3L)11 ( Sول 
  

  ا�����Gــــــــــــــــــــ�  م
 �3I
  ا��Bآ�

I6^�ت  

1  �Fت ا�3را
�
آ� ا+A�Lة ا�������� دا*4 <C ��7��:  
1- A#ن و?���3؛���� 
  ��A#��DVDن و  -2
��3 8و����Lر؛ -3�? 

رض }ا,-؛ -4� 

رض �D,%؛ -5� 
آ�؛ -6I�� رض أ?(م
� 
7- %��m 4&�� .  

  
142  
64  
65  
25  
8  
3  
18  

  ا��3Cة 8
��3د


ت  2{
�1  24  �آ�� }
�Qا� X� c�����
8  

ت وا���ات8و���Lر�آ�� أA�Lة ا���3�#   3�
��
  ا��3Cة 8
��3د  8 .  20

ت و�&��A ا���
رض  4�
�  ا��3Cة 8
��3د  15  . 8
+A�Lة ا�����Q وا��a,��ا�
5  ����mو ��,�D ةA�Lb8 �1
aIا� A��&�  1  ات  �3د ا��

6  
   %��Qي وا�Q/ض ا�
ت A�Lb8ة ا���
�1
ت ا��¦� �&��A ا�
I3 ا����� 

��A��&12ا����Fbا�� Tا�   ا��% ���3ه
 و3Cة ا�/
64  

��
>  

19 
 




ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������                    2005/2006  ا��
    

3 

 X8
��4/9/2005
 و3Cة ا��Q��� وا�12
ج *(ل ا�#�ة �S ا��3$
ت ا��% <3L)11 (�3ول  -� Oم31/5/2006م إ�  
  

�3I   ا�����Gــــــــــــــــــــ�  م
  ا��Bآ�

I6^�ت  


ت A�Lb8ة ا��وض   7����
8 �m

ت ا��3وات ا�$�
> A��&�
����Qوا� ��,�aات  40  .ا�  �3د ا��

8  �
8 �m

Gت ا�$#�CGاء اL2 �#��$�ا� Sآ
  �3د ا��ات  10  .���
ت�&��A ا+�

9   T�
1
ت ��رش ا���4 ا��$��#� ?% ا����
ت وا�/�
��&��A ا�
  �3د ا��ات  10  .ا����Fb% وا������ ا�����

10   ��
> A��&و� ���

ت ا���_� ا2دار�� ا����
 ?% ا�&��L ��8
��
8
+A�Lة ا������8 ���
  �3د ا��ات  B�&�.  45 ا�&

11  f�3 ا��
ت ���
�
����&��A ا�&�
  �3د ا��ات  7  .��ات ا��
�� ا��/ى  8

ات وا��3وات ا��
�� ا��% ��3ت   12D
I�ا� X��&� A��&ا��
����,
ت ا��
�
��� ?% ا�&�
  �3د ا��ات  8.  55

13  
�Lر

ت �&�B ا+��
ء دا*4 ا�&
��� و*��L ��8
��.  3  ���L  

ري  14<�FGء ا

ت �&�B ا+����L ��8
��.  3  ���L  

15  

Hوا@�6حا� �?��:  

�1 ا������ وا�3ور�� +A�Lة ا��ض ?�ق  -1�Q4 ا���

��Fت ا�3را
�
�  .ا�أس وا���3�# 8و���Lر ?% ا�
2- ���
 :إm(ح ا+A�Lة ا��

��3 8و���Lر؛ •�?  
 ��#��Aن؛ •
 ?���3؛ •

رض }ا,-؛ •� 

؛ •��
�Iت و���Qا�  أA�Lة ��/�
  أA�Lة ��&�4 ا��Qت؛ •

  
  


ً����  
  
  
20  
10  
8  
2  
6  
4  

  

  

�: ���fا����L J����رات ا��� �����  

8
����� ) 3L -D��)12ول  S���

دة ��&
Gت ����� ��
رات ا���A�8 ���� <3را�������ل ا�
 ��O إ1&
ز ا+��
�#8
��� وآ#
ءة.  

8
�����)  3L)12ول  S���

Gت ����� ��
رات ا��&�  

  ا���3 ا���^��  ا��1
��oSن  �3ل ا�
���� ا������  م

1   ��jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�/�ا��  
 ) B�?أو Tا�8 +«1  )ا�12

8
��3Cات ا��$��#� S���
 ا��
t�8 ��8 ا��
������  

 
�L������ zQ$�
��8  ا������ ����8 ا��

2  ��A��&12ا��¦� ا  •  S�C 3�Cد أ��I�  
•  �F
L c��� O���  

 ��  إدارة ا���ارد ا�/>
 ا+داء���� ��>  

           ا��Q��� ا�&ا?��%   3
  ���� ا������ ا�����  }�$�  �/3 ا¿ ا�>��  )ا�#��� }�ب( 

4   ����3�              ا��وض ا��
  )ا�/
ور ���8»( 


ن ا���% •���F ���8  
  ���3 ا������ ا2دار��  }�$� �/3 ا¿ ا�>�� •


ء   5QC2ا ) T�
18SPSS(  S�C 3�Cد أ��I�    ���� ا������ ا�����
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ت ا������ ����  ا����ي –���� ا������ ا������ و������                    2005/2006  ا��
    

4 

�q� دي�I :Q
J 67ل أ���ل ا���
� 2o ا���م ا��
��C ا��1 �H�2005/2006�?وا  ��� ����T��
���A/
  ا�
����ت ا��1

  
 %��

,c ا¥��� 2005/2006إن ا��#� �Cل أ��
ل ا����� *(ل ا��
م ا�&�Iا� �7�: 


 *(ل ا��
م  -���3�
ه� ا����� ?% ���7��
 و�F %4 ا���دة �3د ورش ا��
و�����
 2006/2007إن ز�
�

ر8 �1�� %D
�2004/2005
م ا�� 
��
 إ�3L Oوى ا���
ون وا�����X� c آ��
ت ا�&
��� وأ<��<� 


ت ا������ L
��C
ا��$��#�، وا2دارات وا���
�� ا+آ
د���� ?% �&
ل ����7 ا��رش وا+1>�� ا��% �#% 8
 
�Lو�� 
��C ا������ �����/��
، و���¢ ?¬ن ز�
دة 4H� �&C هWا ا���
ون وا�����c ��3ا ���/��� 
ا��&��Fا

��8
  . ا��
ة ���G�/> O �3ى  -�¦Qت ا�

8(ت ا�#د�� وا��&����
رات ا�������� �S *(ل ا��<�FG��3 ا�إن *��3 �

���� ?% ا*��
ر ا���ا��3 C �/�8 %�د�

ء ه�_� ا��3ر�B، و��
�3ي ا��3ر�B، وه�_� ا�3�� ا+آa�أ
S���
دة C&� ا2?
دة ���
 *(ل ا���
F/� ���، و���¢ ?¬S� ¢1 ا�����3ف ��A� ��3$ا� pW��3 ه�اءات �Lإ 


ء ه�_� ا��3ر�S� B ذوي ا�$/ة ?% ���/���، و����� ا+� إ}اك �3دا����C ا��a�دة أ
 أآ/ �S ا��

ت ا�����3 ��
L %? Bء ه�_� ا��3ر�
a�أ S� دة

 ا2?aوأ� ،�> ���
L 4*دا S� ��3$ا� pW��3 ه��


��� ا�������� ?% هWا L ت
رات ?% t�8 آ���
رآ�ن ?% �3ر�t�8 B ا��<� S�� ه��iو ،ا+�
�>.  


، و����� ا+� ز�
دة C&� ا+1>��  -#��D 3�� %1و
 <�3¢ ا����� ?% �&
ل ا����� ا���2� �&C إن

ت ا�(ز�� ���

ون وا����
ر ��v�w ا����و��>�k 3�� وا�#����
���c � ا���2و1% ?% ا������ ا�������� 8

 
���3� وا����
ت ا��% ��
 ،إدارة ����� ا������
ت�X ا����
ت وا���
�� وا��اآA ذات ا��(<� و?% �
*/،���
8�� ?% هWا ا��&
ل دا*4 ا�&
F اتا�T ا������ ا������ /8 gذ� c��I�� ا+1>�� ا�(ز�� k8ور 

Bء ه�_� ا��3ر�
a�+. 
1
�T إن  -8 ���Q��Bء ه�_� ا��3ر�
a�ا�&3د ���_� أ  Aآف ?��#� ا��3ر�B ا��% ��� O�� ���3�
���


 ا��$��#� ��#��4 ا+1>�� ��
 ��3 أ�ا ���
 ����Aم ا�����X� c آ��
ت ا�&
��� وأ<��> ���
L 
����

 .  ا������ ا���/�� W�8ا ا���L¢ دا*4 ا+<�
م ذا��

-    S����� Bء ه�_� ا��3ر�
a�أ 

ت ا�����، ور��L k8د ا���X�&<� 4 ود�� ا�&��د ا��% ���م �8���&� 

ر oإ %? 
���8 

ت ا������ وا����� دا*4 ا+<�
م وا����
ت و?������ ����8 %�
ا�/HI% ا�#دي وا�&�


ت وا�/ا�T ا�/����QQ$3*4 ا���. 
-    

�L �كإن ه�C  ،دة
��8
������ ا������ ��>�4 �&
Gت ��
رات ا� ��/����3 ا+1>�� ا��� %? XF���

، و����� ا+� �3�3I ذ�S� g *(ل درا3I� ��&��� �Fد ا�/xI ا����%، و*��3 ا�&
��� وا��&��Xو
B3ي ا��3ر��

ء ه�_� ا��3ر�B و��a�أ 71 ��Lو S� ت ذل
 .أو��


ت ا�3را�Fإن    -�
> وع ����<� S� ��1
Hا� ��C ���� �_�8���  38G أن ���O أو������#�W ا���?��� 
ا,c ا��3ر�B ا����آAة �Cل 1>
ط ا������ ���
�F و��v�w اoو ،�H�3Iا� ���ت ا�����
ا��&��FG


ت ا��������L
ن �Lدة ا��$�a�. 
-    X� cإدارة *��3 ا��������� � ����
ات وا��3وات وورش ا���4 ا����f�ا� t�8 X,
ا������
ت ���4 و<


�L������ v�w�� ل)* S� ةA����ت ا�
��

Gت ا��H�3I ا��% ��7��
 t�8 ا�&Q�Gات ا�#���3 ( ا��f�
«1
,�� وا�12a#ات ا���� ا�/� 
)وا���/���I�� ا . ��/¦% ا��$���Q8 ¢� kرة ���&��  ��3 أ�
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