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 دائزة اللواسم
- :مقدمه

        

تتووٕنٗ ئرةوولل رنهووٕريو تووعيٍٛ يًٛوو  رجتٛعيووع  رنصعيروول يووٍ رنً ووعئ  رنً هٛوول 

( ٔفووا رناووٕرٍَٛ ٔرةَوًوول ٔرنترهًٛووع  رنُعفوومل فووٙ رنصعيروول      ) ٔرنخع يٛوول 

يٓع ٔتجوصٛهٓع ٔتخنُٚٓوع فوٙ يجوتٕئ عتٓع ٔر عولرا  هٛٓوع ٔتٕيٚرٓوع        ٔرستال

 .ٔيلرقبل رنًخنٌٔ رنجهرٙ ٔيدٖ صالجٛعتّ

تجتخدو ئرةلل رنهٕريو رن عسب رٜنوٙ فوٙ فعفول رَهو تٓع نت اٛوا رنجول ل       

 .ٔرندقل فٙ رَصعي يًٛ  رنرًهٛع  رنتٙ تإو بٓع

 .معلوماث عامت عن الدائزة 

ريو ٔججووب رنٓٛكووم رنتُوًٛووٙ نهوودرةلل يووٍ قجووًٍٛ   تتكووٌٕ ئرةوولل رنهووٕ:  أ  

 :رسعسٍٛٛ ًْع 

 .قجى رنًجتٕئ ع  ٔيلرقبل رنًخنٌٔ: رناجى رةٔل         

 .قجى رنًهتلٚع : رناجى رنثعَٙ         

- : 2006/2007برض يع قعيت بّ ئرةلل رنهٕريو خالل :  ب

هووب نووٕريو ط(  1000)   رسووتهًت ئرةوولل رنهووٕريو فووٙ ْوومِ رناتوولل يووع ٚاووع ب   

طهب نٕريو صولا ئرخهوٙ يوٍ يوٕرئ يختهاول يثوم ٔ         (   1950)  ٔ, خع يٙ 

رنت ٕٚل ٔرنالطعسٛل رنًختهاول ٔرجبوع  رٜ  ت وٕٚل ٔرن بع ول ٔنوٕريو رنكًبٛوٕتل        

ٔي بٕ ووع  رنصعيروول ٔرنًتهاووع  ٔرنروودئ ٔتصٓٛوونر  ٔنووٕريو رنًختبوولر  ٔرٜ    

لِ يوٍ رنًوٕرئ رنتهوتٛهٛل    رنُٓدسٛل ٔيجوتهنيع  رن و ل رنرعيوّ ٔرة وعي ٔ ٛو     

 .نهصعيرل
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ر ت عل بعنًٕ ئٍٚ نصهب  لٔض رةسرع  نهٕريو رنً هٕبل ٔ ًم فهٕا  .1

ياع َل رسرع  ٔينرٚع ٔرختٛع  رةَجب يُٓع ججب َوعو رنهٕريو رنًرًٕل 

 .بّ ندٚٓع ٔٔفا رةصٕل

تصدٚوود ب عقووع  رن ووُص رنخعصوول بعنًجووتٕئ ع  نتووتالةى يوو  رنُوووعو       .2

 .فٙ رندرةللرنً ٕسب رنًرًٕل بّ 

 .رستالو رنرٓد يٍ رنًٕظاٍٛ رنًجتاٛهٍٛ  .3

 .تصٓٛن رنر عءر  ٔر تاعقٛع   ٔر جع   ي  رنًٕ ئٍٚ  .4

تعيٍٛ فعفل رنًٕرئ رنكًٛعٔٚل ٔرنًخبلٚل رنخعصل بكهٛول رن وٛدنل ٔرنرهوٕو     .5

 .ٔتخنُّٚ فٙ يجتٕئع خعص بٓع

ٙ تووعيٍٛ ٔتصٓٛوون نووٕريو رنًوواتًلر  ٔرنُوودٔر  ٔر جتاووع   رنًُراوودل فوو .6

 .رنصعيرل

رنًهع فل ٔر علرا فٙ يًٛ  نصوعٌ ر سوتالو ٔرنصولئ ٔر توالا فوٙ       .7

 .رنصعيرل 

ت دٚث يًٛ  رنًهاع  ٔرنجصال  رنخعصل بع ئخع   ٔرنرٓد رنًجتهًل  .8

يٍ قبم فم  ضوٕر ْٛةول تود ٚو أٔ يٕظوص رئر ٘  هوٗ َووعو رنهوٕريو        

 .رنً ٕسب 

 .ٛعَل رنالييل نٓع تعيٍٛ رجتٛعيع  جعفال  رنصعيرل با   رنتٛع  ٔرن  .9

تووعيٍٛ ٔتصٓٛوون نووٕريو ٔيت هبووع  جاووال  رنتخوولٚف ٔرنًهووع فل فووٙ   .10

 .نصعَّ
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 :التطور الذي طزأ على دائزة اللواسم

 رناٛعو بهلرء ق    ٛع  رن عفال   ٍ طلٚا ئرةلل رنهٕريو. 

    تووى ت ووٕٚل َوووعو رنهووٕريو رنً جووب رنًرًووٕل بووّ بعنترووعٌٔ يوو  يلفوون

 .رن عسٕب

 رنكًٛعٔٚل رنٗ يكعٌ يدٚد ٔترٍٛٛ يٕظص فّٛ تى َام يجتٕئع رنًٕرئ. 

        ٗتى تارٛم رنرًم بُوعو رنبوع فٕئ رنخوعص بوعنصلئ ٔرن وع  رنهٛبوم  هو

 .رنًٕيٕئر  

     تارٛم يٕق  رندرةلل ر نكتلَٔٙ جٛث تى ي عنرول رنر وعءر  رنً لٔجول

 .يٍ خالنّ

 تى  ًم يلئ فعيم نًٕيٕئر  فعفل رقجعو ٔيلرفا رنصعيرل. 

 

 

  النظزة المستقبليت

 تارٛم رنٓٛكم رنتُوًٛٙ نهدرةلل. 

 َٙٔريلرء رنًلرسال  بٍٛ رنًٕظاٍٛ  ٍ طلٚا رنبلٚد ر نكتل. 

 


