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كليـت الهٌذسـت
 .1الوقذهت:
رأعغذ كهٛخ انُٓذعخ عبو  1991ؤ ،رنى عزخ أقغبو أكبدًٛٚخ ْ:ٙ
 انُٓذعخ انكٓشثبئٛخ انُٓذعخ انًٛكبَٛكٛخ ُْذعخ انسبعٕة ُْذعخ انًٛكبرشَٔكظ ُْذعخ االرقبالد ٔاالنكزشَٔٛبد انُٓذعخ انًعًبسٚخ (اعزجبسا يٍ انفقم االٔل .)2008/2007رًُر انكهٛخ نخشٚدٓب دسخخ انجكبنٕسٕٚط في ٙانُٓذعيخ ثعيذ أٌ ٚدزيبص انطبنيت
 160عبعخيعزًذح ثُدبذ ثبالمبفخ انٗ رذسٚت يٛذاَ ٙف ٙيدبل انزخقـ.

 .2انطهجخ:
رطٕس عذد انطهجخ في ٙانكهٛيخ ثؾيكم كجٛيش ايسل انغيُٕاد انغيذ األاٛيشح ار
اسرفع يٍ ( )205طبنجبً نهعبو انذساعي 2000/1999 ٙانيٗ (  )1180طبنيت فيٙ
َٓبٚخ انفقم انثبَ ٙنهعبو (ٔ .)2007/2006انؾكم (ٕٚ )1مر رطٕس االعذاد يُز
رأعييٛظ انكهٛييخ عييبو ٔ 1991ززييٗ اٚٔ .ٌٜزييٕص طهجييخ انكهٛييخ عهييٗ اًييظ
رخققبد ٔكًب ٚه:ٙ
( )168طبنجبً
 انُٓذعخ انكٓشثبئٛخ:( )261طبنجبً
 انُٓذعخ انًٛكبَٛكٛخ:( )254طبنجبً
 ُْذعخ انسبعٕة:( )209طبنجبً
 ُْذعخ انًٛكبرشَٔكظ:( )288طبنجبً
 ُْذعخ االرقبالد ٔاإلنكزشَٔٛبد:ٔقذ ثهغ عذد انطهجخ انخشٚد ٍٛيٍ كهٛخ انُٓذعخ ( )251يُٓذعب اسل انعيبو
انذساع 2007/2006 ٙيٕصع ٍٛعهٗ انزخققبد انزبنٛخ:
()34
 ُْذعخ كٓشثبئٛخ:()70
 ُْذعخ يٛكبَٛكٛخ:()42
 ُْذعخ زبعٕة :()29
ُْ -ذعخ يٛكبرشَٔكظ:

PHILADELPHIA UNIVERSITY

()50
 ُْذعخ ارقبالد ٔإنكزشَٔٛبد:ٔانؾكم (ٕٚ )2مر رطٕساعذاد انخشٚد ٍٛيُز رأعٛظ انكهٛخ عبو ٔ 1991ززٗ
ا.ٌٜ
 .3أعضبء هيئت التذريس:
رعًم كهٛخ انُٓذعخ ٔثبعزًشاسعهٗ اعزقطبة أعنبء ْٛئخ ريذسٚظ ييٍ رٔ٘
انكفييبءح انعهًٛييخ انًًٛييضح ٔانخجييشاد انٕاعييعخ فيي ٙانزخققييبد انزيي ٙرذسعييٓب
انكهٛخٔ .قذ ثهغ أخًيبن ٙأعنيبء ْٛئيخ انزيذسٚظ انًزفيشف ٍٛفي ٙانكهٛيخ ()46
رذسٚغٛبًٔ ،انؾكم (ٕٚ )3مر رطٕس أعذاد أعنبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙانكهٛخ.
ٚقييٕو أعنييبء ْٛئييخ انزييذسٚظ فيي ٙانكهٛييخ ثزييذسٚظ انًييٕاد ثبعييزعًبل انطييش
انسذٚثيخ في ٙانزيذسٚظ انًعزًيذح عهيٗ ٔعيبئم اإلٚنيبذ ٔاعيزعًبل اإلَزشَييذ
ثبإلمبفخ إنٗ األؽشا األكبد ًٙٚانكبيم عهٗ طهجخ انكهٛيخ ٔكيزنا األؽيشا
عهٗ انًخزجشاد ٔيؾبسٚع انطهجخ ثبالمبفخ انٗ أخشاء انجسيٕس ٔانذساعيبد فيٙ
انًدبالد انُٓذعٛخ انًخزهفخ .
 .4الٌشبطبث البحثيت والوؤتوراث العلويت:
أٔنذ كهٛخ انُٓذعخ اْزًبيب كجٛيشا ثبنجسيش انعهًي ٙييٍ ايسل رسفٛيض اعنيبء
ْٛئخ انزذسٚظ عهٗ إَدبص عيذد ييٍ انجسيٕس انعهًٛيخ ٔابفيخ انزطجٛقٛيخ يُٓيب
َٔؾشْب ف ٙيدسد ٔيؤرًشاد عبنًٛخ .كًب َظًيذ انكهٛيخ عيذدا ييٍ انُيذٔاد
ٔانًييؤرًشاد انعهًٛييخ ٔٔسػ انعًييم راد انعسقييخ ثييبنزعهٛى انُٓذعيئ ٙيُٓييخ
انُٓذعخ.
 األثسبس انعهًٛخ انًُؾٕسح:
اسل انعبو اندبيع 2007/2006 ٙأَدض اعنبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙانكهٛخ
( )46ثسثب َؾش ف ٙيؤرًشاد ٔيدسد عهًٛيخ دٔنٛيخ يسكًيخ ،ثبالميبفخ
انٗ اَدبصعذد يٍ انكزت انًؤنفخ ،كًب ف ٙاندذٔل سقى (.)1
خذٔل سقى ( :)1انجسٕس ٔانكزت انًُدضح نهعبو .2007/2006
عذد األثسبس انًُؾٕسح
نهعبو 2007/2006
انقغيييييييييييييييييى
يدسد يؤرًشاد كزت
1
1
4
 1انُٓذعخ انكٓشثبئٛخ
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انُٓذعخ انًٛكبَٛكٛخ
ُْذعخ انسبعٕة
ُْذعيييييييييييييييييييييييخ
انًٛكبرشَٔكظ
ُْذعيييييخ ارقيييييبالد
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 الوؤتوراث العلويت:
قبيذ انكهٛخ ثزُظٛى عذد يٍ انًؤرًشاد انُٓذعٛخ انذٔنٛخ ٔثبنزعبٌٔ يع
ْٛئيبد ٔيؤعغيبد دٔنٛيخ يثيمٔ IEEE, IET, SCS and EuroSis :كًيب
ٚه:ٙ
o
The 1st CATAEE Conference 1994.
o
The 2nd CATAEE Conference 1997.
o
The 3rd CATAEE Conference 1999.
o
The 2nd MESM International Conference 2000
o
The 4th CATAEE Conference 2002.
o
The 5th CATAEE Conference 2004.
o
The 6th MESM International Conference 2004
ٔاييييسل انفزييييشح َ 2006/9/21-19ظًييييذ انكهٛييييخ يييييؤرًش فٛسدنفٛيي ييب
انُٓذعييييي ٙانذٔنييييي ٙانغيييييييبدط ( The 6th Intr. Philadelphia
)ٔ Engineering Conference, IPEC2006ثبنجزعبٌٔ يع يعٓذ يُٓذعٙ
انكٓشثبء ٔاإلنكزشَٔٛبد األيشٚكئ IEEE)( ٙيعٓيذ انُٓذعيخ ٔانزكُٕنٕخٛيب
انجشٚطبََٔ IET)( ٙقبثخ انًُٓذع ٍٛاألسدَٔ ٍٛٛؽشكخ انكٓشثبء انٕطُٛيخ.
ٔقذ قذيذ نهًؤرًش  111ثسثب يٍ  17دٔنخ عشثٛخ ٔأخُجٛخ ٔرى اازٛيبس 71
ثسثيييب فييي ٙيديييبل انسبعيييٕة ٔرطجٛقبريييّ فييي ٙانُٓذعيييخ انكٓشثبئٛيييخ
ٔاإلنكزشَٔٛبد ٔاالرقبالد انًٛكبرشَٔكظ.

 اليىم العلوي لكليت الهٌذست:
َظًذ كهٛخ انُٓذعخ ٔثبنزعبٌٔ يع َقبثيخ انًُٓذعي ٍٛاألسدَٛي ٍٛانٛيٕو
انعهً ٙانثبَ ٙنكهٛيخ انُٓذعيخٔ ،رسيذ ؽيعبس "ُْذعيخ انسبعيٕة ٔأييٍ
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انعهًٛخ

انجٛبَبد" ٔرنا ف 2007/3/8 ٙزٛش رًذ يُبقؾخ عذد يٍ األٔسا
نًؾبسك ٍٛيٍ اندبيعبد األسدَٛخ ٔيٍ زقم انعًم.
 الٌذواث والحلقبث العلويت:
ثبإلمييبفخ إنييٗ رنييا رقييٕو انهدُييخ انعهًٛييخ ثبنكهٛييخ ثزُظييٛى انُييذٔاد
ٔانسهقييبد انُقبؽييٛخ ٔانًسبمييشاد انعهًٛييخ زييٕل يٕامييٛع ُْذعييٛخ
ٔركُٕنٕخٛخ ْبيخ زٛش أنقٗ عذد يٍ أعنبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙانكهٛيخ
يسبمشاد عهًٛخ عيٍ يٕاميٛع يزقذييخ كًيب رًيذ اعزنيبفخ عيذد ييٍ
انًُٓذع ٍٛيٍ ابسج اندبيعخ نٓزا انغشك.
 ورشت عول:
َظًذ كهٛخ انُٓذعخ ثبنزعبٌٔ يع يُظًخ انَٕٛغكٕ ٔخبيعيبد فشَغيٛخ
ٔسؽخ عًم ثعُٕاٌProgrammable Systems on Chip: Applications :
ٔ to Mobile Robotsرنيا ايسل انفزيشح ٔ ،2007/4/19-15ؽيبس فٓٛيب
عذدا يٍ انًزخقق ٍٛيٍ األسدٌ ٔعٕسٚب ٔانعشا ٔفهغط.ٍٛ
 العالقت هع كليبث الهٌذست:
ٔيٍ أخيم رعضٚيض انعسقيبد ييع كهٛيبد انُٓذعيخ في ٙاندبيعيبد انعشثٛيخ
ٔانذٔنٛخ ؽبس عذد يٍ أعنبء ْٛئخ انزيذسٚظ في ٙانكهٛيخ في ٙانهديبٌ
انزسنيٛشٚخ ٔانعهًٛيخ نعيذد ييٍ انًييؤرًشاد انذٔنٛيخ انزيي ٙعقيذد دااييم
ٔابسج األسدٌ .كًب ؽبس أعنبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙانكهٛخ ف ٙعذد ييٍ
انسهقبد انُقبؽٛخ ٔانًسبمشاد انعهًٛيخ داايم اندبيعيخ ٔابسخٓيب زيٕل
يٕامٛع ُْذعٛخ يخزهفخ.

 .5اإلًجبزاث:

زققذ انكهٛخ انعذٚذ يٍ اإلَدبصاد ؽًهذ يب ٚه:ٙ
 وحذة رعبيت الوىهىبيي:
اَطسقييب يييٍ اْزًييبو كهٛييخ انُٓذعييخ ثييذعى انجسييش انعهًيي ٙراد انطييبثع
انزطجٛقٔ ٙكزنا سعبٚخ االثزكبساد ٔاالازشاعبد ف ٙانًًهكخ ،رى اعيزسذاس
ٔزذح ابفخ ْٕٔثٔ ٍٛانًجزكش ٍٚرٓذ انٗ رقذٚى انذعى انعهًئ ٙانزقُيٙ
ٔانًبد٘ نسثزكبساد ٔاالازشاعبد انزطجٛقٛيخ ييٍ ايسل ثُيبء انًُيبرج األٔنٛيخ
ٔدساعيييزٓب ٔرعضٚضْيييب ييييٍ اندبَيييت انعهًييئ ٙريييٕفٛش انفيييشؿ انًُبعيييجخ
العزغسنٓبٔ .قذ اعزقجهذ انكهٛخ عذدا يٍ االثزكبساد ٔاالازشاعبد ٔؽيكهذ
ندبَب يزخققخ ييٍ االعيبرزح في ٙانكهٛيخ نًٕافيهخ انعًيم ييع انًجزكيشٍٚ
ٔانًخزشع ٍٛألخيم رسٕٚيم انفكيشح انيٗ ًَيٕرج رطجٛقي ٙييٍ أخيم اذييخ
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انًدزًعٔ .اسل ْزا انعبو رى يُر خبئضح فٛسدنفٛب ألزغٍ اازشا نجبزثٍٛ
يٍ األسدٌ.
 استحذاث هركس اإلبذاع األردًي:
رًذ انًجبؽشح ف ٙاعزكًبل ردٓٛضاد يشكض اإلثذا األسدَئ ٙثبنزعيبٌٔ
يييع يؤعغييخ ٔ EJADAيؤعغييخ ٔ JUMPرنييا نزييٕفٛش ثٛئييخ ُْذعييٛخ
ٔركُٕنٕخٛييخ يُبعييجخ نهًج يذع ٔ ٍٛأفييسبة األفكييبس انشٚبدٚييخ يييٍ طهجييخ
ٔيُٓذعٔ ٍٛيجزكش ٍٚنزطٕٚش أفكبسْى انشٚبدٚخ ٔانخشٔج ثًؾبسٚع َبخسيخ
ٔدائًخ ف ٙانغٕ انًسهٔ ٙانعشثٚٔ .ٙنى انًشكض عذ زبمُبد ٔقبعخ
نسخزًبعبد ٔانًسبفشاد.
 اعذاد هىاد تعليويت للتعلين األلكتروًي:
عييبْى عييذد يييٍ اعنييبء ْٛئييخ انزييذسٚظ فيي ٙانكهٛييخ فيي ٙاعييذاد يييٕاد
رعهًٛٛييخ ابفيييخ ثيييبنزعهٛى االنكزشَٔييئ ٙنسغييبة خبيعيييخ اثيييٍ عيييُٛب
االفزشامٛخْٔ ،زِ انًٕاد ْ:ٙ
 يعًبسٚخ انسبعٕة. أخٓضح انقٛبط. رسهٛم ٔيعبندخ األؽبساد. اَظًخ انًٛكبرشَٔكظ. رطٕٚش ثشايح رذسٚت انطهجخ:
يع رضاٚذ اعزخذاو انسبعٕة ف ٙانزطجٛقبد انُٓذعٛخ اصدادد انسبخخ انيٗ
رذسٚت طهجخ كهٛخ انُٓذعخ عهٗ األَظًخ انسبعٕثٛخ انزٚ ٙسزبخٓب عيٕ
انعًم زٛيش ٔفيشد انكهٛيخ ثيشايح رذسٚجٛيخ نهطهجيخ ريؤْهٓى نهسقيٕل عهيٗ
ؽٓبداد رذسٚجٛخ في ٙزقيم انسبعيٕة ثبالميبفخ انيٗ انؾيٓبدح األكبدًٛٚيخ
ٔاسل فزشح دساعزّ ف ٙانكهٛخ ،فبٌ انطبنت ٚسقم يٍ ْيزا انجيشايح عهيٗ
ؽٓبدح يبٚكشٔعٕفذ نًُٓذع ٙانُظى ( )MCSEكًب ٔفيشد انكهٛيخ يخزجيشاً
يزخققبً نزقيًٛى ٔرطيٕٚش انجشيدٛيبد ييٍ ؽيشكخ ( )Rationalزٛيش أفيجر
ثبيكييبٌ انطهجييخ رقييًٛى ٔثُييبء َظييى ثشيدٛييخ نزطجٛقييبد يخزهفييخ ٔثأعييهٕة
ُْذعٔٔ ٙفق انًٕاففبد انذٔنٛخ.
ٔرعًم ندُخ رذسٚت انطهجخ في ٙانكهٛيخ عهيٗ انزُغيٛق ييع انؾيشكبد راد
انعسقخ نزٕفٛش يٕاقع نزذسٚت انطهجخ ٔزغت رخققبرٓى.
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 ثشَبيح اذيخ انًدزًع ٔانزعهٛى انًغزًش
اَدضد كهٛخ انُٓذعخ ثشَبيدبً خذٚيذاً في ٙانزعهيٛى انًغيزًش نٛكيٌٕ اطيٕح
يزقذيييخ فيي ٙيغييٛشح انكهٛييخ نخذيييخ انًدزًييعٔ .قييذ رنييًٍ دنٛييم ثشَييبيح
انزعهيييٛى انًغيييزًش  31دٔسح رذسٚجٛٛيييخ فييي ٙيديييبل انُٓذعيييخ انكٓشثبئٛيييخ
ٔاالرقييييبالد ٔانُٓذعييييخ انًٛكبَٛكٛييييخ ُْٔذعييييخ انسبعييييٕة ُْٔذعييييخ
انًٛكبرشَٔكظٔ .رأيم انكهٛخ يٍ اسل ْيزا انجشَيبيح رعضٚيض انًٓيبساد نيذٖ
انًؾبسك ٍٛيٍ داام اندبيعخ أٔ ابسخٓب.
 جبئسة ًقببت الوهٌذسيي االردًييي.
ؽبسكذ كهٛخ انُٓذعخ ثًغبثقخ َقبثخ انًُٓذعي ٍٛاالسدَي ٍٛنًؾيبسٚع
انزخييشج نهعييبو  ،2007/2006زٛييش فييبص يؾييشٔ انزهفضٚييضٌ انزعهًٛييٙ
ثبندبئضح انثبَٛخٔ .عجق نكهٛخ انُٓذعخ اٌ زقيهذ عهيٗ خيبئضح انُقبثيخ
نسعٕاو انغبثقخ ،زٛش فبص انًؾشٔ "انٛذ انقيُبعٛخ" انًقيذو ييٍ قجيم
قغى ُْذعخ االرقبالد ٔاإلنكزشَٔٛبد ثدبئضح انُقبثخ نهعبو ،2006/2005
ٔ يؾيييشٔ "رقيييًٛى يبكُيييخ " CNCانًقيييذو ييييٍ قغيييًُْ ٙذعيييخ
انًٛكبرشَٔكظ ُْٔذعخ انسبعيٕة ثديبئضح انُقبثيخ نهعيبو ، 2006/2005
عهًبً ثأٌ ْزِ انًؾشٔ قذ ريى دعًيب ييٍ يشكيض انًهيا عجيذان انثيبَٙ
نهزقًٛى ٔانزطٕٚش.
 هركس الولك عبذ اهلل الثبًي للتصوين والتطىير:
عًهذ كهٛخ انُٓذعخ عهٗ رؾدٛع طهجزٓيب نهقٛيبو ثًؾيبسٚع ُْذعيٛخ
رطجٛقٛخ رخذو انًدزًعٔ ،نزسقٛق رنا فزسذ قُيٕاد رعيبٌٔ ييع انعذٚيذ
يٍ اندٓبد انذاعًخ نًثم ْزِ انًؾبسٚع ٔابفيخ يشكيض انًهيا عجيذان
انثبَ ٙنهزقًٛى ٔانزطٕٚش ،زٛش رى دعى عيذد ييٍ انًؾيبسٚع انزطجٛقٛيخ
يُٓب:
 يؾشٔ رقًٛى ٔثُبء يبكُخ عذدٚخ يجشيدخ .CNC يؾشٔ رقًٛى ٔرُفٛز ٚذ فُبعٛخ. يؾشٔ رقًٛى ٔرُفٛز يبكُيخ ردفٛيا انيٕسَٛؼ ثبعيزخذاو االؽيعخفٕ انجُفغدٛخ.
 يؾشٔ أيٍ انسبعٕة ثبعزخذاو انجقًخ انشقًٛخ. يؾشٔ انزهفض ٌٕٚانزعه.ًٙٛكًب ؽبسكذ انكهٛخ ثًعشك عيٕفٛكظ نهعيبو  2006ييٍ ايسل انًؾيبسٚع
انًذعٕيخ يٍ قجم يشكض انًها عجذان انثبَ ٙنهزقًٛى ٔانزطٕٚش ،زٛش َبنذ
اإلعدبة ٔانزقذٚش يٍ قجم صٔاس انًعشك.
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اعتوبد التخصصبث العلويت:
قبيذ انكهٛخ ثزٕفٛش يعظيى يزطهجيبد االعزًيبد انعيبو ٔانخيبؿ نهزخققيبد
انُٓذعٛخ ٔرى سفع انطبقخ االعيزٛعبثٛخ ندًٛيع انزخققيبد ثسٛيش أفيجسذ
انطبقييخ االعييزٛعبثٛخ نهكهٛييخ ( )1281طبنجيبًٔ .زقييهذ يٕافقييخ ٔصاسح انزعهييٛى
انعييبنٔ ٙانجسييش انعهًيي ٙعهييٗ اعييزسذاس رخقييـ انُٓذعييخ انًعًبسٚييخ،
ٔرعًم انكهٛخ زبنٛيب عهيٗ ريٕفٛش يزطهجيبد انزخقيـ ييٍ يخزجيشاد ٔاطيخ
دساعٛخ ٔأعنبء ْٛئخ رذسٚظ نٛكٌٕ انقغى خبْضا العزقجبل انطهجخ اعزجبسا
يٍ انعبو انذساع.2008/2007 ٙ
انخطط انذساعٛخ
رى اعزًبد انخطيط انذساعيٛخ اندذٚيذح في ٙاألقغيبو انعهًٛيخٔ ،عزغيبْى
ْزِ انخطط ف ٙرطيٕٚش انًٓيبساد انُٓذعيٛخ نيذٖ طبنيت انُٓذعيخ ٔرعيضص
اندبَت انزقًٔ ًٙٛانزسهٛهٔ ٙانزطجٛق ٙزٛش رى اميبفخ عيذد ييٍ انًيٕاد
انزخققٛخ راد انقجغخ انزطجٛقٛخ ٔانز ٙرًُ ٙنذٖ طبنت انُٓذعخ يفٕٓو
انُٓذعخ انعكغٛخ ٔثبنزبن ٙرًكُّ يٍ انذإل ف ٙعيٕ انعًيم ٔانزفكٛيش
ثبنًؾبسٚع انشٚبدٚخ ٔزغت يبْٕ يزبذ نّ.
يىم الوسبر الىظيفي:
ؽبسكذ انكهٛخ فيٚ ٙيٕو انًغيبس انيٕيٛف Career Day 2006)( ٙانيز٘
أقبيزّ اندبيعيخ فئ 2007/5/24 ٙؽيبسكذ فٛيّ انعذٚيذ ييٍ انؾيشكبد
ٔانًؤعغبد راد االْزًبو ثخشٚد ٙخبيعخ فٛسدنفٛبٔ .عشمذ األقغبو
انعهًٛخ عذدا يٍ يؾبسٚع انزخشج انًزًٛضح ٔانزَ ٙبنذ اإلعدبة.
التعبوى هع حقل العول:
عًهذ انكهٛخ عهٗ يذ اندغٕس ثي ٍٛانكهٛيخ ٔزقيم انعًيم فًٛيب ٚزعهيق
ثزذسٚت انطهجخ ٔدعى االثسيبس ٔانًؾيبسٚع انًُديضح في ٙانكهٛيخ ٔرٕخٛيّ
اندٓييٕد نهًؾييبسكخ فيي ٙزييم ثعييل انًؾييبكم أ رطييٕٚش يُييزح يعيي.ٍٛ
ٔعبًْذ انؾشكخ انًزدذدح نهقيُبعبد انُٓذعيٛخ في ٙانيذعى انكبييم
الَدبص ازذ يؾبسٚع انزخشج ف ٙقغيى ُْذعيخ انًٛكيبرشَٔكظٔ ،عيشك
انًؾشٔ انًُدض ف ٙانًعشك انذٔن ٙنهًعذاد انكٓشٔيٛكبَٛخ ()JEMIS
انز٘ عقذ ف ٙعًبٌ اسل ؽٓش زضٚشاٌ .2007
الوجالث العلويت:
عبْى عذد يٍ أعنبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙانكهٛيخ في ٙرقٛيٛى عيذد ييٍ
انجسٕس انًشعهخ نهُؾش ف ٙيؤرًشاد دٔنٛخ أٔ يدسد يسكًخ .كًيب ريى
اازٛبس ثعل اعنبء ْٛئيخ انزيذسٚظ في ٙانكهٛيخ نعنيٕٚخ كأعنيبء ْٛئيخ
رسشٚش ف ٙيدسد عهًٛخ دٔنٛخ يزخققخ.
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يٕافهخ انعًم نًزبثعخ مجط انُٕعٛخ ف ٙانكهٛخ ييٍ أخيم سفيع انًغيزٕٖ
انزعه ًٙٛنهطهجخ ٔرأْٛهٓى ثؾيكم خٛيذٔ ،قيذ ريى رؾيكٛم ندُيخ يشاقجيخ
انُٕعٛخ ف ٙكم قغى يشرجطخ ثهدُخ يشاقجخ انُٕعٛخ ف ٙانكهٛخ.
رزطهع انكهٛخ انيٗ اعيزسذاس ثيشايح انذساعيبد انعهٛيب( انًبخغيزٛش) فيٙ
ثعل انزخققبد انُٓذعٛخ انز ٙرهج ٙزبخخ انغيٕ انًسهٛيخ ٔانعشثٛيخ،
ٔرييى رؾييكٛم ندُييخ نذساعييخ يزطهجييبد االعييزسذاس يييٍ زٛييش األخٓييضح
ٔانًخزجشاد ٔأعنبء ْٛئخ انزذسٚظٔ ،عزعًم عهٗ رٓٛئخ ْزِ انًزطهجيبد
يٍ أخم انًجبؽشح ثبنذساعبد انعهٛب.
رعًم انكهٛخ ٔثؾكم يُزظى عهٗ رسذٚش انخطط انذساعٛخ ثًيب ٚزُبعيت
يييع انزطييٕساد انعًهٛييخ ٔانزكُٕنٕخٛييخ ٔامييبفخ ثعييل انًغييبقبد انسذٚثييخ
نًٕاكجخ يزطهجبد انعقش ٔزبخخ انغٕ يٍ االازقبفبد انُٓذعيٛخ .كًيب
رُٕ٘ انكهٛخ ٔمع ثشَبيح يزكبيم نهُٓيٕك ثبنكهٛيخ ٔابفيخ في ٙاندٕاَيت
انزطجٛقٛييخ ٔيسبٔنييخ صٚييبدح عييذد انطييسة انًقجييٕن ٍٛفٓٛييب ٔرأْٛييم طهجزٓييب
يٛذاَٛبً ٔفق يزطهجبد عٕ انعًم.
ٔف ٙيدبل سعبٚخ االثزكبساد انعهًٛخ ٔاالازشاعبد ف ٙانًدبالد انُٓذعٛخ
فقيذ اطييذ انكهٛيخ اطييٕاد انييٗ االييبو يييٍ اييسل دعيى انًجزكييش ٍٚيييٍ
انُبزٛخ انعهًٛخ ٔرؾدٛعٓى عهٗ رطٕٚش االثزكبساد ٔخعهٓيب قبثهيخ نهزُفٛيز
كًييب رييى ركهٛييا عييذد يييٍ أعنييبء ْٛئييخ انزييذسٚظ نهعًييم يييع انًجزكييشٍٚ
ٔرٕخٓٓٛى رٕخٓٛب عهًٛب نزسٕٚيم االثزكيبساد انيٗ رطجٛقيبد ٚغيزفبد يُٓيب
انًدزًع.
انزعبٌٔ ييع ْٛئيبد ٔيُظًيبد دٔنٛيخ نزُظيٛى ييؤرًشاد ٔٔسػ عًيم فيٙ
انسقٕل انًعشفٛخ انسذٚثخ ٔانزي ٙرغيبْى في ٙرطيٕٚش انعًهٛيخ االكبدًٛٚيخ
ٔزشكخ انجسش انعهً ٙف ٙانكهٛخ.
رٕافييم انكهٛييخ انزشكٛييض عهييٗ اٚدييبد فييٛغ فعبنييخ نييشثط يخشخييبد انزعهييٛى
انُٓذع ٙيع زبخخ عٕ انعًم انعشثٛخ ٔانذٔنٛخ .زٛيش رديشٖ ارقيبالد
يغزًشح يع اندٓبد راد انعسقخ كًب عٛزى رًثٛم انًؤعغبد انسكٕيٛخ
ٔانخبفخ ثًدبنظ األقغبو ٔانكهٛخ.
َظشاً الًْٛخ انزذسٚت ف ٙانزعهٛى انُٓذع ٙفبٌ كهٛيخ انُٓذعيخ رغيعٗ
الٚدييبد فييٛغ ٔأطييش يُبعييجخ نزييٕفٛش فييشؿ رييذسٚت نهطهجييخ دااييم ٔاييبسج
انًًهكخ.
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يٕافهخ اثزعبس انطهجخ انًزفٕق ٍٛف ٙثعل انزخققبد انُٓذعٛخ نهسقٕل
عهٗ ؽٓبداد عهٛب نسعزفبدح يُٓب كأعنبء ْٛئخ رذسٚظ ف ٙانًغزقجم.
انزعبٌٔ يع دٔس َؾش عهًٛخ إلفذاس يدسد عهًٛخ يزخققخ رغيبْى فيٙ
َؾش ثسٕس أعنبء ْٛئخ انزذسٚظٔ ،كزنا انجسٕس انًزًٛضح ف ٙانًؤرًشاد
انز ٙرُظًٓب انكهٛخ.
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