
  ))بسم اهللا الرحمن الرحیم ((                                             
                                

  دائرة الشؤون الفنیة والدراسات
  قسم التخطیط والمتابعة     

  
                                                                                   

  ١٣/١٢/١٠٢٠ولغایة ١/ ١للفترة من  السنویة الخطةمتابعة 
  
  

المرسومة لھا للفترة من        السنویة لقد نفذت الدوائر الرقابیة خطة العمل الرقابي         
منتسب على راس العمل )١٣٥٣(علىباالعتماد  ٣١/١٢/٢٠١٠ولغایة  ١/١/٢٠١٠

  .منتسب)١٤٨١(مقارنة بما ھو مخطط 
  

  متابعة مدخالت الخطة
  

 اقــــات الرقابیـــــــــــة الط - ١
 

رقی  ب ف  ي ح  ین بلغ  ت     /ی  وم)  ٣٦١٣٦٢ (* بلغ  ت الطاق  ات الرقابی  ة المخطط  ة      
 وج  ود تس  رب  وذل  ك لرقی  ب / ی  وم )  ٣٣٠١٨٠ (طاق  ات الرقابی  ة المس  تغلة فع  ًال   ال

  ٠%)٩١(وبنسبة استغالل بلغت ٠ رقیب/ یوم )  ٣٦٧٩٧ ( مقداره
  

  الــمھام
  

الطاقات 
  المخططة

  
سبة ن

 االنجاز
%  

  
الطاقات 
  المنجزة

 
نسبة 
 االنجاز

%  

  
الطاقات نسبة 

  المستغلة
  لمخطط/ المنجز  

  %١٥٩  %٥٧  ١٨٩٢٩٢  %٣٤  ١١٩٣٣١  تدقیق المشروعیة

  %٤٧  %٢٤  ٧٦٧٤٠  %٥٤  ١٦٣٧٩٨  تقویم األداء

  %٦٥  %٧  ٢٣٦٢٨  %١٠  ٣٦١٣٩  مھام تطویریة

  %٨٥  %١  ٣٥٣١  %١  ٤١٣٨  مھام استشاریة

  %١٠٢  %٩  ٢٩٩٦٦  %٨  ٣٠٤٨٩  مھام أداریة

  %١٠٦  %٢  ٧٠٢٣  %٢  ٧٤٦٧  العمل الرقابي أدارة

  %٩١  %١٠٠  ٣٣٠١٨٠  %١٠٠  ٣٦١٣٦٢  المجموع

                             
  
  



  المخططة الطاقات *     
تمثل الطاقات الرقابیة للدوائر الرقابیة فقط حیث  ت م فص ل طاق ات المھ ام الرقابی ة لمق ر ال دیوان            

خط   ة س   اندة لخط   ة العم   ل الرق   ابي تمثل   ت بالمھ   ام اإلداری   ة والفنی   ة والتطویری   ة      وعرض   ت ف   ي
مرف ق اس تمارة الخط ط    (واالستشاریة لكافة مكاتب وأقسام الدیوان من حی ث الم دخالت والمخرج ات    

  )الساندة 
   مـــــالحظات       

  المنج ز  ) /الرقابی ة  الطاق ات  (من خالل تدقیق المتابعة السنویة لخط ة العم ل الرق ابي             
   -:بین الواردة من الدوائر وماوردت إلى القسم من خالل المتابعات الفصلیة 

     
مثب ت  ون اس تمارة المتابع ة الس نویة    یوم بی) ٤٧( بمقدارــ وجود فرق في حقل التسرب ١

  ٠)رة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع دائ(في القسم 
  
لمش روعیة المثبت ة ف ي اس تمارة المتابع ة الس نویة       یوم ب ین ا ) ٤٠(ــ وجود فرق بمقدار ٢

  ) دائرة تدقیق المنطقة الثانیة (وبین المثبت في القسم 
  
یوم بین مامثبت في المتابعة السنویة ض من التس رب لمق ر    ) ١٥٤(ــ وجود فرق بمقدار ٣

  ) دائرة تدقیق المنطقة الثانیة(الدائرة وبین المثبت في القسم 
  
مثب ت ف ي المتابع ة     ی وم ب ین م ا   ) ٣٠(الي الطاقات المنجزة بمق دار  ــ وجود فرق في اجم٤

  ) دائرة تدقیق المنطقة الثانیة(السنویة وبیم مامثبت في القسم 
  
مثب ت ف ي المتابع ة     م ا  نیوم ب ی ) ٦٤(ــ وجود فرق بین اجمالي الطاقات المنجزة بمقدار ٥

  ٠) عة دائرة تدقیق المنطقة الراب(السنویة وبین مامثبت في القسم 
  

  ة ــــاإلدارات الخاضعة للرقاب - ٢
  

  المركزیة  اإلدارات  -  أ
  

إدارة ) ٥٢٦ (م  ن مجم  وع إدارة مركزی  ة حكومی  ة )  ٥٤٣(خط  ط ال  دیوان لت  دقیق          
إدارة ) ٥١٧ ( ًالـفع  د بلغ  عدد اإلدارات المدققة ـوقمركزیة حكومیة خاضعة للرقابة 

  )  %٩٥ (بنسبة انجاز بلغت 
  

  
  
    األخرىالمركزیة  تاإلدارا  -ب  
  

) ٤٣١ (م ن مجم وع    أخرىمركزیة  إدارة)  ٣٥٩(خططت الدوائر الرقابیة لتدقیق         
بنس  بة ) ٢٥٩ ( وبل  غ ع  دد الم  دقق منھ  ا فع  الً إدارة مركزی  ة أخ  رى خاض  عة للرقاب  ة  

  %).٧٢ (بلغت 
  
  
  
  
  



 الفرعیة  اإلدارات   -  ج
  

فرعی  ة  إدارة)  ٢٠٩٧( فرعی  ة م  ن مجم  وع  إدارة)  ١١٥٣(خط  ط ال  دیوان لت  دقیق  
            بنس   بة انج   از بلغ   ت    إدارة) ٧٥٠ (خاض   عة للرقاب   ة وق   د بل   غ ع   دد الم   دقق فع   ًال     

) ٦٥% (  
                           

  
  اتالتسرب فــي الطاق

   

الممنوح ة خ الل    اإلج ازات  ع ن /ی وم  )٣٦٧٩٧ (ي الطاق ات  ـ ـ غ حجم التس رب ف ـــــبل       
  .) رضیة أم اعتیادیة سواء كانت م(السنة 

  
  

  متابعة مخرجات خطة العمل
  
      دیوان ـخط  ط ال  د ـ  ـفق ٢٠١٠عامـ  ـة العم  ل الرق  ابي لـة تنفی  ذ خط  ـ  ـن خ  الل متابعـ  ـم        

بنس  بة تقری  ر )  ٤٠٢٣(ادر منھ  ا ـ  ـبل  غ الص الع  امالل ـ  ـخ ریرـتق  ) ٤٣٦٣ ( النج  از
   -: أدناهي الجدول ــــكما مثبت ف%) ٩٢ (انجاز

  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  

   - :من اسباب تدني االنجاز ھو 
    موزعة على كافة %) ٢٠(وجود عجز في الطاقات الرقابیة المطلوبة بلغت نسبة  اــ 

  ٠الدوائر الرقابیة وبنسب مختلفة 
تأخر اإلدارات الخاضعة للرقابة عن تقدیم بیاناتھا في المواعید المقررة لتقدیمھا وفقا ـ   ب 

أعداد البیانات المالیة خالفا لتعمیم األمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد  لمتطلبات
) ١١٨(، حیث بلغ عدد البیانات المالیة غیر المقدمة  ٢٧/١٠/٢٠٠٨في  ٢٧٣٩٨

) المتراكم ، السنة الحالیة (مما مخطط لھ للبیانات المالیة %) ١٠(وھي تشكل نسبة 
  . وكما موضح في الجدول أدناه

   
  
  

  نسبة االنجاز  المنجز  المخطط  ع التقریرنو
  %٢٨  ١٣٥  ٤٨١  حساب ختامي متراكم

  %٦٧  ٥١٧  ٧٦٦  حساب ختامي
  %٧٠  ٤٠٩  ٥٨١  تقریر دوري
  %٩٢  ٥٦٤  ٦٠٨  نتائج أعمال 

  %٣١  ٨٢  ٢٦٧  تقییم األداء
  %٥٦  ١٦٥  ٢٩٤  زیارة تفتیشیة

  %١١٢  ١٥١٥  ١٣٥٥  العقود
  %٥٧٨٢  ٦٣٦  ١١  االخرى

  %٩٢  ٤٠٢٣  ٤٣٦٣  المجموع



      ٣١/١٢/٢٠١٠اإلدارات الرئیسیة التي لم تقدم لغایة             

 سنة الحساب  الخاضعة للرقابة  اإلدارات الوزارة 

 ٢٠٠٧ الشركة العامة لالتصاالت والبرید االتصاالت 
   ٢٠٠٨ 
  ٢٠٠٩ 

شركة الدجیلة العراقیة األردنیة  قطاع مختلط
 ٢٠٠٩ واسط/

 ٢٠٠٧ جامعة دیالى  التعلیم العالي 

  ٢٠٠٨ 
  ٢٠٠٩  

 ٢٠٠٩ نشرة اإلعالنات الرسمیة  المالیة

 ٢٠٠٩ صندوق التنمیة  التخطیط 

 ٢٠٠٩ مدیریة صحة محافظة ذي قار  الصحة
 ٢٠٠٩-٢٠٠٢ شركة جابر بن حیان العامة  الصناعة والمعادن
 ٢٠٠٩-٢٠٠٢ شركة الكندي العامة  الصناعة والمعادن
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٣  طارق العامة شركة ال الصناعة والمعادن 
 ٢٠٠٩-  ٢٠٠٣ شركة النخیل العامة  الصناعة والمعادن
 ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة الكرامة العامة  الصناعة والمعادن
 ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة الرضوان العامة  الصناعة والمعادن

 ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة العبور العامة  الصناعة والمعادن

 ٢٠٠٩-٢٠٠٣ امة شركة أم المعارك الع الصناعة والمعادن
 ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة الفداء العامة  الصناعة والمعادن
 ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة بدر العامة الصناعة والمعادن

  الكھرباء
 ٢٠٠٩ المدیریة العامة اإلنتاجیة الغازیة  

 ٢٠٠٧ المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا  الدوائر الرئاسیة  

  ٢٠٠٨ 
  ٢٠٠٩  
 ٢٠٠٨ لعمرة الھیئة العلیا للحج وا 
  ٢٠٠٩ 
  ٢٠٠٨  تالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابا 
   ٢٠٠٩  
 ٢٠٠٨ الجھاز الوطني للمخابرات  

الھیئة العلیا للحج /المفتش العام  
 ٢٠٠٨ والعمرة 



  ٢٠٠٩ 
 ٢٠٠٧ البعثات الدبلوماسیة  الخارجیة 

  ٢٠٠٨ 
  ٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٣ بابل/ شركة الرشید العامة  الصناعة 
  ٢٠٠٧ 
  ٢٠٠٨ 
  ٢٠٠٩  

 ٢٠٠٩ محافظة بابل  غیر مرتبطة بوزارة 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٣ عتبة الروضة الكاظمیة  دیوان الوقف الشیعي

األمانة العامة إلدارة واستثمار أموال  الوقف الشیعي
 ٢٠٠٩-٢٠٠٤ الوقف الشیعي 

الوقف /صندوق الزكاة والصدقات  دیوان الوقف السني
 ٢٠٠٩ السني 

ارة استثمار أموال الوقف ھیئة أد 
 ٢٠٠٩ السني 

 ٢٠٠٨ جمعیة الھالل األحمر العراقي  
  ٢٠٠٩ 

  
   رىأخظات ــمالح

  
لدى تدقیق ومطابقة المتابعة السنویة الواردة من الدوائر مع مع المتابعات الفصلیة لدى القسم تبین 

  -:لنا االتي
  دائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع

  
    ضمن المتابعة السنویة ولم تظھر ضمن المتابعة الفصلیةالتالیة  التقاریر ظھرت ـ ١

    
الشركة العامة 

  لتجارة السیارات 
٥٩٦٤  

١٧/٥/٢٠١٠  
  

  دوري 

الشركة العامة 
لتجارة المواد 

  الغذائیة 

٨٩٤٨  
١٨/٧/٢٠١٠  

  دوري

الجھاز المركزي 
  لالحصاء 

٤٠٩٢  
٦/٤/٢٠١٠  

  بیانات مالیة 

الجھاز المركزي 
  لالحصاء

٩١٤٠  
٦/٤/٢٠١٠  

  نتائج اعمال 

  
تقریر نتائج أعمال ضمن كشف التقاریر الدوریة الواردة ألینا من ) ١١(ـ ظھور ٢

  ٠الدائرة في المتابعة السنویة 
  



تقریر اخرى ضمن المتابعات الفصلیة وبموجب المتابعة السنویة ) ١١(ــ ظھر لدینا ٣
  ٠لم ترد في المتابعة السنویة ) ٨(منھا ضمن كشف التقاریر الدوریة ) ٣(ظھر 

  
   -:ـ االختالفات في ارقام التقاریر الواردة الینا في المتابعة السنویة وكاالتي ٤
  

رقم التقریر بموجب المتابعة   ت
  السنویة 

التقریر بموجب قسم رقم 
  التخطیط المتابعة والتوثیق

      
نوع      

  التقریر  
  نتائج   ٢٤/١/٢٠١٠  ٩٤٢  ٢٤/١/٢٠١٠  ٦٤٢  ١

  دوري  ١٨/٢/٢٠١٠  ٢١٢٩  ٢/١/٢٠١٨  ٢٠٢٩  ٢
زیارات   ١٣/١/٢٠١٠  ٤٦٨  ١٣/١/٢٠١٠  ٤٦٨١  ٣

  تفتیشیة
  عقود  ٣٠/٦/٢٠١٠  ٨٢٣٢  ٣٠/٦/٢٠١٠  ٨٢٣٠٣  ٤

  
                                 

       
  دائرة تدقیق نشاط الحكم المركزي                                            

  
،تم اضافة ) ٥٩(للفصل االول وعددھا ) االخرى(تم ادخال كتب االیفادات ضمن التقاریر الصادرة  
  دائرة الزراعة والتعمیرالمنقولة من ) ٢و١(تقاریر ضمن المتابعة السنویة لھیئات البلدیات ) ٢(
  

  دائرة تدقیق نشاط الخدمات العامة
  

  ظھرت في المتابعة السنویة  ولم تظھر في المتابعة الفصلیة                      
  

  ٨٢٦٣  وزارة الصحة 
٣٠/٦/٢٠١٠  

  بیانات مالیة

شبكة /وزارة العمل 
دائرة الرعایة (الحمایة 

  ) االجتماعیة 

٧٩٥١  
٢٧/٦/٢٠١٠  

  لیةبیانات ما

  ٨٢٦٢  وزارة الصحة
٣٠/٦/٢٠١٠  

  نتائج اعمال 

شبكة /وزارة العمل 
دائرة الرعایة (الحمایة 

  )االجتماعیة 

  
٧٩٤٩  

٢٧/٦/٢٠١٠  

  نتائج اعمال

  
  
  
  
  
  
  
  

  دائرة تدقیق نشاط المنطقة االولى                             



   ابعة السنویةلم تظھر في التقاریر الفصلیة وظھرت المتــ ١                
  

  ٦٢١٦  فندق نینوى الدولي 
٢٣/٥/٢٠١٠  

  تفتیشیة

  ١١٨٧٣  الحدباء/مصرف الرافدین
٢٢/٩/٢٠١٠  

  تفتیشیة

الشركة العامة لأللبسة 
  الجاھزة 

١٦٠٥٦  
٢٠/١٢/٢٠١٠  

  عقود

الشركة العامة لأللبسة 
  الجاھزة

١٥٧٤٢  
١٣/١٢/٢٠١٠  

  عقود

الشركة العامة لأللبسة 
  الجاھزة

١٣٧٨٦  
٢٧/١٠/٢٠١٠  

  عقود

  
                

  لم تدرج ضمن المتابعة السنویة األداءتقاریر تقویم ) ٣(  ـ٣      
  
  

  دائرة تدقیق نشاط المنطقة الثانیة                                   
  
    ضمن المتابعة السنویة ولم تظھر ضمن المتابعة الفصلیةالتقاریر التالیة  ظھرت ـ ١
  
  

الموارد المائیة 
  میسان/

٢٠١٥  
١/٧/٢٠١٠  

مذكرة داخلیة 
  تقویم االداء 

البنك المركزي 
  فرع البصرة 

١٩٩٦  
٣٠/٦/٢٠١٠  

مذكرة داخلیة 
  تقویم االداء

غرفة تجارة 
  البصرة

٧٤٨١  
١٦/٦/٢٠١٠  

  نتائج

شركة العشار لنقل 
  الركاب 

٧٧٠٧  
٢١/٦/٢٠١٠  

  نتائج

مدیریة ماء 
  میسان 

٧٧٠٦  
٢١/٦/٢٠١٠  

  دوري

الموارد 
  میسان/یةالمائ

٧٩٢٢  
٢٤/٦/٢٠١٠  

  دوري

مدیریة كمرك 
  المنطقة الجنوبیة 

٧٦١٣  
٢٠/٦/٢٠١٠  

  تفتیشیة

  ٥٠٩٦شركة نفط الجنوب 
٢٨/٤/٢٠١٠  

  عقود

مدیریة شرطة ذي 
  قار

٩٠١٧  
١٨/٧/٢٠١٠  

  عقود



مجلس محافظة 
  البصرة

٣٢٥١  
١٧/٣/٢٠١٠  

  اخرى

  
  الینا بموجب مذكرة الدائرة المرقمة  لدى تدقیق مخرجات العمل الرقابي السنویة الواردةــ  ٢  

العالقة لھا بعمل ) ٣(مكررة ) ٥(تقاریر منھا ) ٨(، تبین ان ھناك ٢٦/١/٢٠١٠في ) ٢٢٧٨(
تقاریر وردت في ) ٨(اما بالنسبة للمتابعات الفصلیة الخاصة بالقسم تبین ان ھناك ٠الدائرة 

  ٠مرسلة وفق المذكرة اعالهمتابعة الفصول االربعة ولم ترد ضمن التقاریر السنویة ال
  

  ا الوارد ة الینا من المتابعة السنویةظھور البعض من تقاریر نتائج االعمال ضمن كشوفات ــ  ٣
ضمن االخرى، ٣ضمن الدوري ، ١٤(تعود الى انواع من التقاریر وتفاصیلھا كاالتي الدائرة 

  ٠) ضمن العقود١ضمن الزیارات التفتیشیة ،١
  

تقاریر نتائج االعمال الوارد الینا من الدائرة في قاریر الدوریة ضمن كشف احد التظھور ــ ٤     
  ٠السنویة  المتابعة 

  
  -:ـ االختالفات في ارقام التقاریر الواردة الینا في المتابعة السنویة وكاالتي ٥
  

بموجب المتابعة التقریر رقم   ت
  السنویة 

رقم التقریر بموجب 
  الفصلیةالمتابعة 

وجب قسم التقریر بمرقم 
  التخطیط المتابعة 

      
نوع التقریر       

  تقویم أداء   ٢٤/٨/٢٠١٠  ٢١٢٤  ٢٤/٨/٢٠١٠  ٢١٢٤  ٢٤/٨/٢٠١٠  ٢٥٢٤  

  تقویم أداء  ٢٤/٨/٢٠١٠  ٢٥٢٤  ٢٤/٨/٢٠١٠  ٢٥٢٤  ٢٤/٨/٢٠١٠  ٢١٥٢  
  

  
  

  دائرة تدقیق المنطقة الثالثة
  

  لسنویةوظھرت في المتابعة ا تظھر في المتابعات الفصلیة لم        
  

  رئاسة جامعة بابل
  

٤١٧١  
٧/٤/٢٠١٠  

  
  بیانات مالیة

  ٤١٦٩  رئاسة جامعة بابل
٧/٤/٢٠١٠  

  نتائج اعمال 

  
                                 

  
  
  
  
  
  
  
  

  دائرة تدقیق المنطقة الرابعة                            
  

   ي المتابعة السنویةمثبتة في المتابعة الفصلیة وغیر مثبتة ف وجود مذكرات داخلیة 



  
  ٤٧١  دائرة صحة كركوك

١٨/٤/٢٠١٠  
  اخرى

  ٥١٨  بلدیات كركوك
٢٦/٤/٢٠١٠  

  اخرى

  ٥٥٤  بلدیات كركوك
٢/٥/٢٠١٠  

  اخرى

مصرف الرشید 
  الحویجة /

٧٤٨  
١٣/٦/٢٠١٠  

  اخرى

  
  ظھور التقاریر ادناه في المتابعة السنویة ولم تظھر في الفصلیة  

  
مجلس محافظة 

  كركوك
٨٢٥٧  

٣٠/٦/٢٠١٠  
  بیانات مالیة 

مجلس محافظة 
  كركوك

٨٢٥٦  
٣٠/٦/٢٠١٠  

  دوري

  ٧٣٧  مدیریة الدفاع المدني 
٩/٦/٢٠١٠  

  تقویم اداء 

مدیریة صیانة 
مشاریع الري والبزل 

  كركوك/

٢٥  
١٠/١/٢٠١٠  

  تقویم اداء 

زیارة تفتیشیة 
لمجلس االقضیة 

  والنواحي 

٨٢٥٥  
٣٠/٦/٢٠١٠  

  تفتیشیة

لجنة تنفیذ المادة 
ستور دمن ال) ١٤٠(

  المقر/

٩٧٨  
٢٤/١/٢٠١٠  

  اخرى

لجنة تنفیذ المادة 
ستور دمن ال) ١٤٠(

  المقر/

٩٧٩  
٢٤/١/٢٠١٠  

  اخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
  

                 
  دائرة تدقیق المنطقة الخامسة                        

  



خرجات الفصل الثاني ولم ترسل الى قسم ادراج التقاریر الصادرة في الفصل االول ضمن متم   
  التخطیط في الفصل الثاني وتم اظھارھا في المخرجات السنویة 

  
  ٢٩٨٤  شركة الحراریات 

١١/٣/٢٠١٠  
  نتائج

  ٢٩٩٠  شركة االخاء 
١١/٣/٢٠١٠  

  عقد

مدیریة شباب 
  االنبار/وریاضة 

٦٥٥٣  
٣١/٥/٢٠١٠  

  تفتیشیة

  ٢٩٨٥  شركة الحراریات
١١/٣/٢٠١٠  

لیة بیانات ما
  متراكمة 

كلیة ٠ع٠ت٠ص
  االداب 

٣٣٢٩  
١٨/٣/٢٠١٠  

بیانات مالیة 
  متراكمة

  
  ظھرت في المتابعة الفصلیة ولم تظھر في السنویة

  
  ٧٥٧٣  بلدیات االنبار 

٢٠/٦/٢٠١٠  
  بیانات مالیة 

  ٢٢٩٤  مختبر واسط
٢٣/٢/٢٠١٠  

  دوري

                
  السادسةدائرة تدقیق المنطقة                

  
  ٠تقریر ) ١٧(ـ ھناك تداخل بین تقاریر نتائج االعمال مع التقاریر الدوریة بلغت ـ١
  
عن ) ١(تقاریر عقود ولم ترد في المتابعات الفصلیة و) ٨(ــ وردت الینا في المتابعة السنویة ٢

  ٠التقاریر االخرى 
  

 موجب مذكرات داخلیة ب إصدارھاتقریر تم )  ٧١( للفرق الساندة  األداءدــ بلغت عدد تقاریر تقویم 
   -:من دوائر التدقیق في المحافظات وكاالتي 

 ٠تقریر ) ١٥(دائرة تدقیق المنطقة االولى  •
 
 ٠تقریر ) ٢٣(دائرة تدقیق المنطقة الثانیة  •

  
 ٠تقریر ) ٨(دائرة تدقیق المنطقة الثالثة  •

  
 ٠تقریر ) ١٤(دائرة تدقیق المنطقة الرابعة  •

  
 ٠تقریر ) ٧(دائرة تدقیق المنطقة الخامسة  •

  
 ٠تقریر ) ٤(دائرة تدقیق المنطقة السادسة  •

  
تقاریر للرقابة التخصصیة خالل الفصل شملت جوانب رقابیة ) ٣٥(قام قسم تقویم األداء بإصدار 

   - :تخصصیة مختلفة وكاالتي
  



v  تقریر ) ٦(الھیئة المتخصصة بشؤون الھندسیة 
 

v   تقریر ) ٦(الھیئة المتخصصة بالشؤون الزراعیة واالروائیة 
  

v   تقریر) ٦(الھیئة المتخصصة بالشؤون الصحیة 
  

v   تقریر) ١٤(الھیئة المتخصصة بالشؤون البیئیة 
  

v   تقریر) ٣(ھیئة المتخصصة بالشؤون التربویة 
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