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 دائزة الخذمات العامة
 

- :المقذمه 
 

يالدنفيب ْي يٍ انذٔائش راث انعالقّ بجًيع انذٔائش دائشة انخذيبث انعبيت في جبيعت ف
األداسيّ ٔخبصّ انخذيبحيّ يُٓب ديث حقٕو دائشة انخذيبث انعبيت ببنخُسيق بيُٓب ٔبيٍ 

انكهيبث ٔ انٓيئّ انخذسيسيّ في انجبيعت ٔنٓب احصبل يببشش يع جًيع انكهيبث ٔانذٔائش داخم 
 .انجبيعت 

- :يعهٕيبث عبيّ عٍ انذائشة 
 

 كذ يٍ دقت حُفيز انعقٕد األسخثًبسيّ انًعقٕدِ ياب بايٍ انجبيعاّ ٔيساخثًش      انخأ
 .انًذالث انخجبسيّ 

  ّيخببعت حشاخيص انكبفخيشيبث ٔانًذبل انخجبسيت داخم دشو انجبيع. 

  ّيخببعت يخخهف اعًبل انجبيع. 
  ّبجًيع يشافق انجبيعّ ( انكخشَٔكس ) يخببعت اعًبل ششكت انُظبف. 
 

- :ل بذائزة الخذمات العامة الكادر الذي ٌعم
 

 .يذيش دائشة انخذيبث انعبيت  -1
 .سكشحيشِ / يششفت خذيبث عبيت  -2
 ( .3)يشاقبيٍ عذد  -3
 

- :التطور الذي طزأعلى الذائزة 
 

انٓذف انشئيسي يٍ دائشة انخذيبث انعبيت األششاف ٔيخببعاّ جًياع يشافاق انجبيعات         
انى عاذد كابفي ياٍ انًاشاقبيٍ دخاى ياخى اَجابص         انذاخهيّ ٔانخبسجيّ ْٔزا انعًم يذخبج

انعًم بطشيقّ سهيًّ فقذ قبيج دائشة انخذيبث انعبيت بطهب عاذد كابف ياٍ انًاشاقبيٍ     
دخى يسخطيعٕا انقيبو ببنًٓبو انًطهٕبّ يُٓى فقذ حاى انًٕافقاّ عهاى حعيايٍ ياشاقبيٍ      

يذاذدِ نكام    ببنذائشة ٔقذ حى حٕصيع انعًم بايٍ جًياع انًاشاقبيٍ عهاى يُاب ق     ( 2)عذد 
يشاقب ٔ حى حغييش انًسًى انٕظيفي نًششفت انخذيبث انعبيت ياٍ يشاقبات َظبفاّ اناى      
يشااشفت خااذيبث عبياات حقاإو بًخببعاات جًيااع اعًاابل انخااذيبث انعبياات كًااب ٔ َٓااب حقاإو 
ببألششاف انًببشش عهى جًيع انًذبل ٔانكبفخيشيبث ٔانبٕفيٓبث انًسخأجشِ بذياث حقإو   

 :ببنًشاقبّ عهيٓى يٍ ديث
  

  ٍيشاقبت ٔيخببعت حُفيز انعقٕد نهًسخأجشي . 

  ّانُظبفّ انعبيّ نهًذم ٔيشافق انجبيع. 
  يشاقبت اصُبف انطعبو انًقذو يٍ ديث يذة انصالديّ ٔغيشْب. 
  يشاقبت جًيع انعبيهيٍ ببنًذبل بذيث يكَٕٕا دبصهيٍ عهى:- 
  ّعذو يذكٕيي. 
  شٓبدة خهٕ ايشاض سبسيت انًفعٕل. 



PHILADELPHIA UNIVERSITY  

 

ألششاف انًببشش عهى ششكت انُظبفّ ٔيشاقبت اعًبنٓى أاًل بأٔل ٔبيبٌ حقٕو انذائشة بب
 .انًالدظبث نخصٕيبٓب فٕسًا 

 
 (7002 - 7002)تطلعات الذائزه للعام الذراسً 

  
حطًخ انذائشِ في حطٕيش ٔضعٓب انذبني ْٔي اٌ حكٌٕ يساؤنّ عاٍ كام ياب يخعهاق      

نيّ ٔانًٓبو انخي حؤل نٓب بخقذيى خذيبث داخم انجبيعت ديث  َٓب عهى قذس انًسؤ
ٔراث كفبئّ ٔ ًٕح يخضايذ دخاى حصابخ دائاشة انخاذيبث ياٍ اناذٔائش انًًياضِ داخام         

 . انجبيعّ
 

ٔحخًُى دائشة انخذيبث يٍ اداسة انجبيعت حأييٍ ٔسيهت َقم خبصّ بٓب دخى حخًكٍ يٍ 
انًخعذدِ انقيبو بعًهٓب عهى اكًم ٔجّ ٔرنك نصعٕبت انٕصٕل ٔانخُقم بيٍ يببَي انجبيعت 

عبيًب دساسيًب يًيض نٓزِ انجبيعّ ٔإلداسحٓب  ( 2002 - 2002)ٔانًخببعذِ ٔاٌ يكٌٕ عبو 
 .ٔنجًيع انعبيهيٍ فيٓب عهى جًيع انًسخٕيبث 


