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 دائزة اللواسم
 

- :مقدمه

 

ٔفاك  ) رزٕنٗ دائرح انهٕازو رأيٍٛ جًٛغ احزٛبجبد انجبيؼخ يٍ انًصابد  انًلهٛاخ ٔانرب جٛاخ    

يٓب ٔرجاجٛهٓب ٔررسُٚٓاب فاٙ    ٔاساز  ( انمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ ٔانزؼهًٛبد انُبفاةح فاٙ انجبيؼاخ    

 .يجزٕدػبرٓب ٔاإلشراف ػهٛٓب ٔرٕزٚؼٓب ٔيرالجخ انًرسٌٔ انجهؼٙ ٔيدٖ ص حٛبرّ

رجزردو دائرح انهٕازو انلبست اٜنٙ فٙ كبفخ اَشطزٓب نزلمٛك انجرػخ ٔاندلخ فٙ اَجبز 

 .جًٛغ انؼًهٛبد انزٙ رمٕو ثٓب

 

 .معلوماث عامت عن الدائزة 

 :ازو ٔحجت انٓٛكم انزُظًٛٙ نهدائرح يٍ لجًٍٛ اسبسٍٛٛ ًْب رزكٌٕ دائرح انهٕ:  أ  

 .لجى انًجزٕدػبد ٔيرالجخ انًرسٌٔ: انمجى األٔل         

 .لجى انًشزرٚبد: انمجى انضبَٙ         

- : 2006/2007ثؼض يب لبيذ ثّ دائرح انهٕازو خ ل :  ة

  1950)  ٔ, هت نٕازو خاب جٙ  ط(  1000)   اسزهًذ دائرح انهٕازو فٙ ْةِ انفزرح يب ٚمب ة  

طهت نٕازو صرف داخهٙ يٍ يٕاد يرزهفخ يضم ٔ ق انزصٕٚر ٔانمرطبسٛخ انًرزهفخ ٔاحجاب   ( 

اٜد رصإٚر ٔانطجبػااخ ٔناإازو انكًجٛاإرر  ٔيطجٕػابد انجبيؼااخ ٔانًدهفاابد ٔانؼاادد ٔرجٓٛااساد   

رِ ياٍ انًإاد   ٔنٕازو انًرزجراد ٔاٜالد انُٓدسٛخ ٔيجازهسيبد انصالخ انؼبياّ ٔاألصابس ٔ ٛا     

 .انزشدٛهٛخ نهجبيؼخ

اإلرصبل ثبنًٕ دٍٚ نجهت ػارٔ  األساؼب  نهإازو انًطهٕثاخ ٔػًام كشإف يمب َاخ         .1

اسؼب  ٔيساٚب ٔاخزٛب  األَجت يُٓب حجت َظابو انهإازو انًؼًإل ثاّ نادٚٓب ٔٔفاك       

 .األصٕل

رجدٚد ثطبلبد انصُف انربصخ ثبنًجزٕدػبد نزز ئى يغ انُظبو انًلٕست انًؼًٕل  .2

 .فٙ اندائرحثّ 

 .اسز و انؼٓد يٍ انًٕظفٍٛ انًجزمٛهٍٛ  .3

 .رجٓٛس انؼطبءاد ٔاإلرفبلٛبد  ٔاإلحبالد يغ انًٕ دٍٚ  .4



PHILADELPHIA UNIVERSITY  

 

رأيٍٛ كبفخ انًٕاد انكًٛبٔٚخ ٔانًرجرٚخ انربصخ ثكهٛخ انصٛدنخ ٔانؼهٕو ٔررسُٚاّ فاٙ    .5

 .يجزٕدع خبص ثٓب

 .ٙ انجبيؼخرأيٍٛ ٔرجٓٛس نٕازو انًؤرًراد ٔانُدٔاد ٔاالحزفبالد انًُؼمدح ف .6

 .انًشب كخ ٔاإلشراف فٙ جًٛغ نجبٌ اإلسز و ٔانجرد ٔاإلر ف فٙ انجبيؼخ  .7

رلدٚش جًٛغ انًهفبد ٔانجج د انربصخ ثبإلدخبالد ٔانؼٓاد انًجازهًخ ياٍ لجام      .8

 .كم ػضٕا ْٛئخ رد ٚس أٔ يٕظف ادا ٘ ػهٗ َظبو انهٕازو انًلٕست 

 .ٛبَخ ان زيخ نٓب رأيٍٛ احزٛبجبد حبف د انجبيؼخ ثمطغ اندٛب  ٔانص .9

 .رأيٍٛ ٔرجٓٛس نٕازو ٔيزطهجبد حف د انزررٚج ٔانًشب كخ فٙ نجبَّ .10

 

 :التطور الذي طزأ على دائزة اللواسم

 انمٛبو ثشراء لطغ  ٛب  انلبف د ػٍ طرٚك دائرح انهٕازو. 

 رى رطٕٚر َظبو انهٕازو انًلجت انًؼًٕل ثّ ثبنزؼبٌٔ يغ يركس انلبسٕة. 

 انكًٛبٔٚخ انٗ يكبٌ جدٚد ٔرؼٍٛٛ يٕظف فّٛ رى َمم يجزٕدع انًٕاد. 

  رى رفؼٛم انؼًم ثُظبو انجب كٕد انربص ثبنجرد ٔانصبق انهٛجم ػهٗ انًٕجٕداد. 

 ّرفؼٛم يٕلغ اندائرح االنكزرَٔٙ حٛش رى يطبنؼخ انؼطبءاد انًطرٔحخ يٍ خ ن. 

 رى ػًم جرد كبيم نًٕجٕداد كبفخ الجبو ٔيرافك انجبيؼخ. 

 

  النظزة المستقبليت

 رفؼٛم انٓٛكم انزُظًٛٙ نهدائرح. 

 َٙٔاجراء انًراس د ثٍٛ انًٕظفٍٛ ػٍ طرٚك انجرٚد اإلنكزر. 

 


