
                                                                  HILADELPHIA UNIVERSITYP

 

 قسن اللغت العربيت وآدابهب

 

 أعذاد الطلبت: أواًل: -

( 22) 2002/2002ثهغ ػذد انطهجخ انًهزحقٍٍ ثقسى انهغخ انؼشثٍخ ٔآداثٓب ػبو 
 .طالة( 3)طبنجًب ٔطبنجخ، ٔثهغ ػذد انخشٌجٍٍ فً انفصم انصٍفً 

 يسأعضبء هيئت التذر: ثبنيًب: -

أػضبء ثبإلضبفخ ( 10)ثهغ ػذد أػضبء ٍْئخ انزذسٌس انًزفشغٍٍ فً انقسى 
إنى ػذد يٍ انًحبضشٌٍ غٍش انًزفشغٍٍ يٍ رٔي انخجشاد األكبدًٌٍخ انجٍذح، 

 :أػضبء، كًب ٌظٓش فً انجذٔل انزبنً( 2)ٔػذدْى 

 أستبر الجنسيت
أستبر 

 هشبرك
أستبر 

 هسبعذ
 هذرس

الوجوىع 
 الكلي

 10 0 3 4 3 دًَأس

 -- -- -- -- -- ػشاقً

 -- -- -- -- -- سٕسي

 -- -- -- -- -- أيشٌكً

 -- -- -- -- -- يصشي

 -- -- -- -- -- يٕصيجٍقً

 10 0 3 4 3 الوجوىع

 

ٔرجذس اإلشبسح إنى أٌ أػضبء انٍٓئخ انزذسٌسٍخ ٌسزخذيٌٕ انزقٍُبد ٔانٕسبئم 
 .ؼشثٍخ ٔيٕاد انزخصصانزؼهًٍٍخ انحذٌضخ فً رذسٌس يٕاد يٓبساد انهغخ ان

أيب ػهى صؼٍذ انجحش انؼهًً فئٌ أػضبء انقسى ٌُؼّذٌٔ يٍ خٍشح انًذسسٍٍ 
ثبنُسجخ ألػضبء ٍْئخ انزذسٌس فً انجبيؼبد االسدٍَخ، سٕاء نذٔسْى فً إصشاء 
انًشٓذ انضقبفً فً األسدٌ، أٔ إلسٓبيبرٓى ثبألثحبس ٔرأنٍف انكزت، أٔ 

 .انًحهٍخ ٔانذٔنٍخ ٔخذيخ انًجزًغ نًشبسكبرٓى فً انُذٔاد ٔانًؤرًشاد

 

 

 



                                                                  HILADELPHIA UNIVERSITYP

 

 الوؤتوراث والنذواث واألنشطت الثقبفيت: ثبلثًب: -

 :الوؤتور العلوي الذولي الحبدي عشر لكليت اآلداة .1

شبسك أػضبء قسى انهغخ انؼشثٍخ فً فؼبنٍبد انًؤرًش انؼهًً ػهى 
، صؼٍذ األثحبس ٔرُظٍى فؼبنٍبد انًؤرًش، ٔيشاسالرّ انجشٌذٌخ ٔاالنكزشٍَٔخ

 .ٔيزبثؼخ األخٕح انًشبسكٍٍ يٍ انسبحخ األسدٍَخ ٔانؼشثٍخ ٔانذٔنٍخ

 :تحرير كتبة الوؤتور .2

قبو ػذد يٍ أػضبء انقسى ثزحشٌش كزبة انًؤرًش انذٔنً انحبدي ػشش 
 .ٔيزبثؼخ رُسٍقّ ٔطجبػزّ

 :األسبىع العلوي الخبهس .3

 11-14ػقذ األسجٕع انؼهًً انخبيس نكهٍخ اَداة ٔانفٌُٕ فً انفزشح 
، ٔكبَذ يشبسكخ ػذد يٍ أػضبء انقسى فً فؼبنٍبد 2002كبٌَٕ انضبًَ 

 ((.يُجضاد َجٍت يحفٕظ: ))ْزا األسجٕع رحذ ػُٕاٌ

 

 

 النذواث والوؤتوراث: رابعًب: -

 شبسك ػذد يٍ أػضبء انقسى فً انُذٔاد ٔانًؤرًشاد انًحهٍخ ٔانخبسجٍخ
 .يُٓب ٔانذٔنٍخ انؼشثٍخ

 

 2002/2002الجذيذة لعبم  التصىراث والوقترحبث: خبهسًب: -

ٔضغ انقسى رصٕساد جذٌذح ٔيقزشحبد َنٍخ رُفٍز كزبة جذٌذ نًٓبساد انهغخ 
 .2002/2001، ٔسٍزى رُفٍزِ خالل انؼبو انذساسً (2)انؼشثٍخ 


