PHILADELPHIA UNIVERSITY

كلٍــت الصٍدلــت
أوالً:

المقدمــت

شُدذ جدبٖد َذب بلقزو زؽّرب طزٖؼة للدِر بلهًّغ جةلصٗدلٕ للهشةركد فٕ زؽّٖز ِزًهٗةد بلخةدنةذ
بلصةةةٗد فةةٕ شةةسٓ بلهػةةةطذ ِبميشةةؽد بلهززحؽةةد جةلةةدِبد ِبلهةةزٖط ِلقةةد زةةشبنى َةةذببلسؽةةّر فةةٕ
بلخةةةدنةذ بلصةةةٗدلٗد نةةةغ بل سقةةةدل بلظةةةزٖغ ِبلهلةةةةّؾ فةةةٕ نقةةةزربذ كلٗةةةةذ بلصةةةٗدلد فةةةٕ بلؼدٖةةةد نةةةى
بلهػسهؼةذ بلهسؽّرخ كهة ظُز غلٗة بلسًةقط جٗى نة ٖسؼلهٍ ؼالت بلصٗدلد فٕ كطٗز نى جلدبو بلؼةلم
بلؼزجٕ ِجٗى نة ٖهةرطةّيٍ فةٕ بلةٗةةخ بلؼهلٗةد كصةٗةحلد مٗةص لةم زؼةد نًُةد بلصةٗدلٕ قةرةزخ ػلةٓ
حِرٌ بلسقلٗدٔ بلهًةصز جإلهةنٍ جةلًّبمٕ بلدِبئٗد فةظث جل زؼدحذ َذٌ بميشؽد لسشهل نُةل غدٖدخ
كةططسشةربذ بلؼلهٗد بلصٗدلٗد لقؽةػةذ ػدٖدخ نى بلؼةنلٗى جةلةقةل بلؽحةٕ ِللؼةنةد نةى بلهةّبؼًٗى.
كهة برحح بلصٗدلٕ َةّ بلشةخا بلّمٗةد بلهؤَةل لسقةدٖم بططسشةةرخ لمةل نةة ٖسؼلةي جسزشةٗد بطةسخدبل
بلدِبد ِزقدٖم بلهشّرخ للؽحٗث ِللهزٖط نؼة فٕ شسٓ نػةطذ بلزػةٖد بلصةٗد.
لذب فقد كةو لشبنة ػلًٗة فٕ كلٗد بلصٗدلد جػةنؼد فٗالحلفٗة بطظؽالع جهُةل زلحٗةد بمسٗةغةةذ بلهػسهةغ
بلهسغٗةةزخ ِكلةةط لسؽةةّٖز بلهًةةةَع ِبلخؽةةػ بلدربطةةٗد ِبلؼهةةل ػلةةٓ زةةّفٗز بلمفةةةدبذ بلؼلهٗةةد بلهؤَلةةد
للسدرٖض ِزؽّٖز نُةربذ بلهخةؼحةد ِررطةةد نفةةَٗم بلسؼلةٗم نةى خةال مةل بلهشةةكل (Problem
)ِ Solving Approachرحخةةة بلةةطةةّت ِبلّطةةةئل بلهظةةةػدخ بلظةةهؼٗد ِبلحصةةزٖد ِزًشةةٗػ
بلحةةةّش بلهٗدبيٗةةد ِزةةّفٗز فةةزب بلسةةدرٖث فةةٕ بلهظسشةةفٗةذ ِنصةةةيغ بمحِٖةةد بلهةلٗةةد ِبةقلٗهٗةةد
ِبطجسؼةةح ػةةى وطةةلّت بلسلقةةٗى .خزّغةةر كلٗةةد بلصةٗدلد نًةةذ يشةةعزُة ػةةةل  1991بلؼدٖةةد نةةى بلصةةٗةحلد
بمكفةةةد بلهةةؤَلٗى للههةرطةةد بلهًُٗةةد فةةٕ شةةسٓ بلهػةةةطذ بلصةةٗدطيٗد كةلصةةًةػةذ بلدِبئٗةةد ِبلؼهةةل
جةلهظسشفٗةذ ِبلصٗدلٗةذ ِزقدل كلٗد بلصٗدلد مةلٗةة جزيةنػةة وكةحٖهٗةة ٖسؽلةث ريُةةد بلؽةلةث ()160
طةةةػد نؼسهةةدخ لًٗةةل حرغةةد بلحمةةةلّرّٖص فةةٕ بلصةةٗدلد كهةةة زعةةم بلملٗةةد  15نخسحةةزب زؼلٗهٗةة نسهٗةةشب
غُُّشذ لسدرٖث بلؽالت زدرٖحة غدٖة فٕ شسٓ نػةطذ بلؼلةّل بلصةٗدطيٗد ِزسؽلةغ بلملٗةد حبئهةة بلةٓ
بلًُّض جةلهظسّْ بلسؼلٗهٕ للؽالت نى خال زشِٖد بلملٗد جةلسػُٗشبذ بلهخحزٖد بلهسقدند مغزبض
بلحةص ِريشةد جزبنع للدربطةذ بلؼلٗة لزفغ ِزٗزخ بلحةص بلؼلهٕ جةلملٗد .
ثانٍاً  :معلوماث عامت عن الكلٍت:
-

زهًح كلٗد بلصٗدلد حرغد بلحمةلّرّٖص فٕ بلصٗدلد ِزعم قظهةو بحبرٖةو :قظم بلؼلّل بلظزٖزٖد
ِقظم بلؼلّل بلصٗدطيٗد .
ندخ بلدربطد  5طًّبذ.
ػدح بلهقزربذ  51نقزربً.
ػدح بلظةػةذ بلهؼسهدخ  160طةػد ( 131طةػد يظزٔ  29 +طةػد ػهلٕ).
 بلظةػد بلهؼسهدخ زؼةح ( )1طةػد سنًٗد خال بمطةحّع بلّبمةد .نةدخ بلفصةل بلدربطةٕ
بلّبمد  16وطحّػةً.
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 نًُع بلسؼلٗم  : Trend of Teachingطةػةذ نؼسهدخ فةٕ بلهةّبح بلًظزٖةد جةطظةةفد
بلٓ نخسحزبذ نسؼلقد جسلط بلهّبح زُدرص نسشبنًد نغ بلهةحخ بلًظزٖد.
 بلسدرٖث ٖ :سدرّت بلؽةلث لهدخ  1440طةػد خال بلفصةّ بلصةٗفٗد بضًةةد حربطةسٍ فةٕ
كلٗد بلصٗدلد فٕ بلهؤطظةذ بلصٗدطيٗد بلهخسلفد.
 زّغُةةةذ نةةًُع بلسؼلةةٗم فةةٕ كلٗةةد بلصةةٗدلد – غةنؼةةد فٗالحلفٗةةة َةةٕ حِبئٗةةد نزٖعةةٗد
نًسّغٗد جّٗلّغٗد ِنػسهؼٗد.
ٖحلغ نسّطػ ػدح بلؽلحد فٕ كلٗةد بلصةٗدلد مةّبلٕ ( )465ؼةلحةةً ِؼةلحةد نةى نخسلةا نةةفظةةذ
بلههلمد ِبلدِ بلؼزجٗد َِذب بلؼدح َّ طقا بلؽةقد بططسٗؼةجٗد بلههًّمد لملٗد بلصٗدلد نةى قحةل
ِسبرخ بلسؼلٗم بلؼةلٕ ِبلحةص بلؼلهٕ بمرحيٗد.
خزّغر كلٗد بلصٗدلد نًذ يشعزُة ػةل ِ 1991مسٓ يُةٖد بلفصل بلصٗفٕ للؼةةل 2005/2004
ػةةدح ( )464نةةى بلصةةٗةحلد بمكفةةةد بلهةةؤَلٗى لههةرطةةد بلهًُةةد فةةٕ شةةسٓ بلهػةةةطذ بلصةةٗدطيٗد
كةلصًةػةذ بلدِبئٗد ِبلؼهل جةلهظسشفٗةذ ِبلصٗدلٗةذ .
زةّٔ كلٗد بلصٗدلد ( )15نخسحزبً زؼلٗهٗةً غُشذ لسدرٖث بلؽالت زدرٖحةً غدٖةً فٕ شسٓ نػةطذ
بلهؼزفد بلصٗدلٗد كةمحِٖد ِبلظهّل ِمزكٗةد بلةدِبد ِبلصةٗدلد بلظةزٖزٖد ِبلؼالغةةذ ِبلؼقةةقٗز
ِكٗهٗةد بلًّبزع بلؽحٗؼٗد ِبلصٗدلد بلصًةػٗد ِبلمٗهٗةد بلةّٖٗد بلظزٖزٖد جةةظةةفد بلةٓ نسةةا
ؼحٕ .
كهة زم زشِٖد رفةد بطيسزير بلخةرد جملٗد بلصٗدلد جقةئهد نزبغغ ػةلهٗد نسخصصد فٕ شةسٓ
نػةطذ بلؼلّل بلصٗدطيٗد جةٗص ٖظسؽٗغ بططسفةحخ نًُة ؤ ؼةلث وِ جةمص فٕ بلصٗدلد.
ثالثاً :التطور الذي حصل على الكلٍت:
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رابعاً :النظزة المستقبلٍت للعام الدراسً الجدٌد : 5002/5002
زسؽلغ بلملٗد بلٓ بلًُّض جةلهظسّْ بلسؼلٗهٕ للؽلحد ِبلهظةسّْ بلؼلهةٕ مػعةةد َٗاةد بلسةدرٖض فةٕ
بلملٗةد ِكلةط نةةى خةال زشِٖةةد بلملٗةد جةةةلسػُٗشبذ بلهخحزٖةد بلهسقدنةةد مغةزبض بلحةةةص ِكلةط جؼةةد
زّفٗز نخسحز مغزبض بلحةص بلؼلهٕ كذلط زشِٖد وػعةةد َٗاةد بلسةدرٖض جةعغُشخ مةطةّت ِبلسةٕ
زهمًُم نةى زةظةٗى بلؼهلٗةد بلسؼلٗهٗةد ِ زظةةػدَم فةٕ بلحةةص بلؼلهةٕ ِرجةػ كةل ػعةّ َٗاةد زةدرٖض
جةةيسزير مغزبض بةزصةة ِبلةصةّ ػلةٓ بلهزبغةغ نةى شةحمةذ بةزصةة بلؼةلهٗةد لزفةغ ِزٗةزخ
بلحةص بلؼلهٕ فٕ بلملٗد  .كهة زم ريشةد نشرػد يحةزةذ ؼحٗد زعم نخسلا ويّبع بلشنةز بلًحةزٗةد بلسةٕ
ٖدرطُة بلؽةلث فٕ مٗةزٍ بلػةنؼٗد.
ِ زظسهز بلملٗد فٕ ويشةؽسُة بلطقةفٗةد ِبلسدرٖحٗةد فةٕ بلهػةةطذ بلهخسلفةد حبخةل بلملٗةد ِخةرغُةة مٗةص
شةةةرأ وػعةةةدبلُٗاد بلسدرٖظةةٗد جهةةؤزهزبذ ػلهٗةةد نسخصصةةد كهةةة ٖقةةّل وػعةةةد َٗاةةد بلسةةدرٖض
جإغزبد ِنسةجؼد وجةةضُم نًفزحٖى وِ جةةشسزبأ نغ غةنؼةذ وخزْ ِقد قةل وػعةةد َٗاةد بلسةدرٖض
جإيػةس ػدح نى بلحةّش فٕ نػةطذ ػلهٗد نسخصصد ِػةلهٗد فٕ بلؼةل بلهةظٕ ِزؽهح بلملٗد بلةٓ
سٖةةةحخ يشةةز بمجةةةةش بلًّػٗةةد فةةٕ َةةذب بلؼةةةل جةطظةةةفد بلةةٓ زةفٗةةش بلفمةةز بلحةطةةٕ لةةدْ بلؽلحةةد ِكلةةط
جةشزبأ بلؽلحد فٕ بلظًّبذ بلهسقدند نغ وػعةد َٗاد بلسدرٖض فٕ بغزبد بلحةّش.
بلػةيث بلسة درٖحٕ بلسؽحٗقةٕ طةٗعخذ نًةًةٓ مٗةّٔ َةذب بلؼةةل مٗةص زةم زملٗةا نشةزفة زةدرٖث لهسةجؼةد
بلسدرٖث بلفؼلٕ لدْ بلؽلحد فٕ بلهؤطظةذ بلصةٗدطيٗد بلهخسلفةد مٗةص زُةسم بلملٗةد جةلػةيةث بلسؽحٗقةٕ
ِبلسدرٖث بلهٗدبيٕ بلؼهلٕ بيظػةنة نغ فلظفد بلػةنؼد فٕ بلسؽحٗي بلؼلهٕ للًظزٖةذ ِبلهفةَٗم بلةدٖطد
 ِ .طٗخعغ ؼلحد بلملٗد رلٓ جزيةنع زدرٖحٕ نٗدبيٕ كهسؽلث رغحةرٔ للسخزظ ٖهعٕ خاللٍ بلؽةلث
فسزخ زدرٖحٗد ػهلٗد ندزُة  1440طةػد فٕ بلهؤطظةذ بلهخسلفد (حبخل بلههلمد وِ خةرغُة) ِبلسةٕ
زسًةطث ِؼحٗؼد حربطسٍ جةٗص ٖمّو نُٗع لههةرطد نُةل ػهلٍ جؼد زخزغٍ جمل ٖظةز ِطةُّلد ِ .ط
جد وو ٖػسةس خزٖع َذٌ بلملٗد – ِجؼد بغسٗةسٌ لفسزخ بلسدرٖث بلهقزرخ – بنسةةو شةنل للسدرٖث مٗص
ٖػزْ بخسحةرٌ زةزٖزٖةً ِشفُٗةً نى قحل لػةو نخسصد فٕ بلملٗد .
كهة زُدف كلٗد بلصٗدلد َذب بلؼةل رلٓ بطيسُةد بلمةنل نى بةػدبح ِبلسةعٗز للػًد بلػّحخ ِبطػسهةح
بلحزٖؽةيٗد ِبلهسّقغ سٖةرزُة لػةنؼد فٗالحلفٗة فٕ بلقزٖث بلؼةغل نغ زةعٗز يظةل Data Mining
شةنل للػةو بطػسهةح بلهةلٗد ِبلدِلٗد .

