
١ 
 

 
 مؤسسة السعید للعلوم والثقافة 

       
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ورشة العمل التقویمیة لمسیره جائزة المرحوم الحاج ھائل سعید 
 أنعم للعلوم واآلداب

م٢٠٠٩دیسمبر  ٢٩ -٢٨تعز   

 

 

 عن االستجابة لتحدیات الثقافة والبحث العلمي
 مؤسسُة السعیِد للعلوم والثقافة في تحوالتھا وإضافاتھا

 
 

فیصل سعید فارع/ إعداد األستاذ   

 مدیر عام مؤسسة السعید للعلوم والثقافة

 أمین عام جائزة المرحوم الحاج ھائل سعید انعم للعلوم واآلداب  
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٢ 
 

 الثقافة والبحث العلمي لتحدياتعن االستجابة  

 وإضافاتهاا هفي تحوالت والثقافة للعلومِ السعيد مؤسسةُ
 ١فيصل سعيد فارع*

 


  


       


 









         
   




  

                                                        
 مدیر عام مؤسسة السعید للعلوم والثقافة، أمین عام جائزة المرحوم الحاج ھائل سعید للعلوم واآلداب ١
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•            
           

 

•          
        

 

    
 

        
           

 

–
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٥ 
 




على الجائزة في مراحلھا الثالث للمتنافسین واالنخفاضعدالت النمو أعداد وم یوضح) ١(جدول رقم   

. )م ٢٠٠٨وحتى  ١٩٩٧ من (  

 

 

 

 

   

  

 


 


  

  

  

 

  

١  ١٣ ١٦ ٢٤     
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جوائز تشجيعية

–  

یبین عدد الباحثین المكافئین تشجیعیًا ومجاالت  منحھم )  ٢ (جدول رقم   

)م ٢٠٠٠-١٩٩٧(خالل الفترة من   
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٧ 
 

 

یوضح معدالت النمو واالنخفاض للمتقدمین للمنافسة لنیل الجائزة حسب المؤھالت )  ٣ (جدول مقارن رقم 
. )م ٢٠٠٨وحتى  ١٩٩٧من  ( العلمیة  للمراحل الثالث   

  

   

      

  

  


  

١          

         

         

          

         

         

       

       

       

        

 




  


–
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٨ 
 

 كتاب توثيقي


  
معدالت النمو  واالنخفاض المقارنھ للمتقدمین للمنافسة لنیل الجائزة حسبعدد و یوضح)  ٤( جدول رقم   

). م٢٠٠٨وحتى  ١٩٩٧من (للمراحل الثالث  )ذكور وإناث() نوع الجنس (   

   

   

      

  

  


  

١         

         

      

 

–













•  التكرمييدرع السعيد
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٩ 
 

•            منتدى
السعيد الثقايف


 

 

• 


 

• 


    


٢٠٠٠م٢٠٠٤
 


          

       
           



اجلائزة


        
 

–
– 
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١٠ 
 

•          
 

•             
 

• 
 


 


 


 

 

          


        


         
            




ءاتاإلهدا •          
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١١ 
 

•           
 

 –
٣٢٦١٦

 الفترة خاللللمكتبة  اقتناؤھایبین عدد ونوع ولغات الكتب والدوریات التي تم )  ٥ (جدول رقم 
  )٢٠٠٠ –١٩٩٨ ( 

  
 

  
   

١      

٣٢٦١٦ 





            
  

 


 یبین عدد الكتب المشتراة وفقًا لسیاسة دعم الكتاب الوطني  خالل الفترة  ) ٦  (جدول رقم 

 )م  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٠( 

   

  ٤١٩ 
٦٥٠ ٢٠٠١ ٢ 
 ٦٢٢ ٢٠٠٢ 

 ٢٥١ ٢٠٠٣ 

  ٣٧٣ 
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١٢ 
 


 مركز لثقافة

الطفل 
   




      



)م ٢٠٠٠- ٩٨( خالل الفترة  یبین عدد الكتب والدوریات في مركز  ثقافة الطفل)  ٧( جدول رقم 

  
 

  
   

٢      

 ٤٨٨٧ 


 رواد املكتبة ومركز ثقافة الطفل   ٢٠١٢١٧
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١٣ 
 

 )٢٠٠٤ – ٢٠٠٠(رواد مكتبة السعید ومركز ثقافة الطفل خالل الفترة یبین عدد )   ٨( جدول رقم 
 

 السنة رجال نساء أطفال اإلجمالي

٢٠٠٠ ٢٢٥٥٢ ١٣٥٨٧ ٧٩٧٩ ٤٤١١٨ 

٢٠٠١ ٢٥٣٣٤ ١٨٢٢٤ ٤١٢١ ٤٧٦٧٩ 

٢٠٠٢ ١٥٦٥١ ١٧٦٨٦ ٣٠٠٠ ٣٦٣٣٧ 

٢٠٠٣ ١٤٥٢٢ ١٢٦٨٥ ٣١٢٠ ٣٠٣٢٧ 

٢٠٠٤ ١٨٢٤٠ ٢٠٧١٣ ٣٨٠٣ ٤٢٧٥٦ 

٢٠١٢١٧ 
٢٢٠٢٣ 

 

٨٢٨٩٥ 

 

٩٦٢٩٩ 

 
 اإلجمالي



 

           
  مهرجان السعيد الثقايف
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١٤ 
 

 


یبین عدد دور النشر المشاركة في معرض الكتاْب وجنسیاتھا وتطور مساحة العرض)   ٩( جدول رقم   

)م ٢٠٠٤  - ٢٠٠٣( خالل الفترة                   

 

 

     

      

      

 ٢م    ١١٧ ٧٥ ٤٢ ١٩٦٩ 
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١٥ 
 


 المقارن یوضح المحاور المختلفة للبرنامج الثقافي ومعدالت النمو واإلنخفاض) ١٠(جدول رقم 

 ) .م ٢٠٠٨وحتى  ١٩٩٨من  ( خالل المراحل الثالث
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١٦ 
 




البرنامج الثقافي للمؤسسة ومعدالت النمو خالل المقارن یوضح عدد المشاركین في فعالیات ) ١١(جدول رقم 
) .م ٢٠٠٨وحتى ١٩٩٨من  ( المراحل الثالث   

 

 

 

 

 


 

•      العالقات الثنائية  



   

 

• املؤسسة بالرتاث اهتمام




٢٠٠٥٢٠٠٨ 


 
     اجلائزة  

    
 

  

  

  

 ٢٠٠٥  - ٢٠٠٨ ٢٠٠١  -٢٠٠٤ ١٩٩٨--٢٠٠٠ 

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ ٢٠٠١- ٢٠٠٤ 

٢٠٠١ - ٢٠٠٤ ١٩٩٨-  ٢٠٠٠ 

١  ٨١% ١٤٩% ١٧٠٤ ٩٤٤ ٣٧٩ 
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١٧ 
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١٨ 
 

زةاجلائ


  


 

 
         


 

 

 


  

––
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١٩ 
 

– 


مقارنة بعدد المتقدمین لنیلھا خالل المراحل الثالث الممنوحةیوضح الجوائز ) ١٢(جدول رقم   
) .م  ٢٠٠٨ - ١٩٩٧ (   

  

 

–  

 

  

 

–  
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٢٠ 
 

  ملكتبةا        



 خالل الفترةللمكتبة  اقتناؤھایبین عدد ونوع ولغات الكتب والدوریات التي تم )   ١٣ (جدول رقم 

  )٢٠٠٨ –٢٠٠٥ ( 

  
 

  
   

١  ٢٢٩٠ ٣٥٤٢ ٩٩٧٨ 
٦٣٢٣ 

٢٢١٣٣ 



   


 إقتناؤھا لمركز ثقافة الطفل  معدد ونوع ولغات الكتب والدوریات التي تیبین ) ١٤(جدول رقم 

 . )٢٠٠٨ – ٢٠٠٥(خالل الفترة 

  
 

  
   

٢    -  

 ٢٦٥٣ 
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٢١ 
 




 . )٢٠٠٨  – ٢٠٠٥(رواد مكتبة السعید ومركز ثقافة الطفل خالل الفترة  دیبین عد)   ١٥( جدول رقم 



          


یبین عدد دور النشر وجنسیاتھا المشاركة في معرض الكتاب وتطور مساحة )   ١٦(  جدول رقم 
 )٢٠٠٨ – ٢٠٠٥(العرض فیھ خالل الفترة 

 


 

     

      

      

      

      
 ١٣٥  ٤٥٤٦ ٣٠٧ 



        

 اإلجمالي أطفال نساء  رجال  السنة 

٣٧٠٠٨ ٣٩٣٩ ١٣٤٠١ ١٩٦٦٨ ٢٠٠٥ 

٣٥٥١٠ ٢٤٢٤ ١٣٨٨٨ ١٩١٩٨ ٢٠٠٦ 

٤٥٥٩٤ ٤٥٣٧ ١٨٩٤٠ ٢٢١١٧ ٢٠٠٧ 

٣٣٦٠٥ ١٧٠٠ ١٤٦٠٨ ١٧٢٩٧ ٢٠٠٨ 

 ١٥١٧١٧ ١٢٦٠٠ ٦٠٨٣٧ ٧٨٢٨٠ اإلجمالي 
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٢٢ 
 




  یبین عدد الكتب المشتراة وفقًا لسیاسة دعم الكتاب الوطني  خالل الفترة)  ١٧( جدول رقم 

 . ) م ٢٠٠٨  -  ٢٠٠٥ (

   

   

  ٥٠٧ 

 ٥٢٤ ٢٠٠٧ 

 ٤٢٧ ٢٠٠٨ 

 ١٨٥٩ 

املنتدى الثقايف
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٢٣ 
 


            

 املسكوكات
       

          



           

         


  
–


      

        


        


 

          


       



٦٣٦ 
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٢٤ 
 


یبین عدد الملتحقین بقسم التدریب على الكمبیوتر خالل الفترة )  ١٨( جدول رقم   

 )٢٠٠٤-٢٠٠١   (  

   

   

   

   

   

 ٦٣٦ 



  


یبین عدد الملتحقین بقسم الكمبیوتر في  مركز التدریب )  ١٩( جدول رقم   

   )٢٠٠٨ – ٢٠٠٥( خالل الفترة

   

   

   

   

   

 ١٠٤٥ 
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٢٥ 
 

    
          

           
           

     
 

           




العالقات الثنائية      


 
          



اإلصدارات
    

















PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٦ 
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٢٧ 
 



    
– 

             
  

          
– 

 – 

   –         
– 
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