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 دائزة القبىل والتسجٍل

 : الوقدهت. 1
 

ذعرثش دائشج انقثٕل ٔانرسعٛم ششٚاٌ انعايعح نكَٕٓا ًْضج انٕصلم انرلٙ ذلشت     
يع أستع ظٓاخ سئٛسٛح أنٓا انطانة حٛس ذراتعّ اشُاء دساسرّ ٔذششذِ  انعايعح

شاَٛٓا االقساو ٔانٕحلذاخ االاادًٚٛلح ار ذرلاس      .اترذاءا تقثٕنّ ٔاَرٓاءا ترخشظّ
تركم فعال َٔر  فٙ انررشٚع ٔانرعلذٚم ٔذُيٛلز انقلشاساخ ٔذطثٛلن االَ ًلح      

نصانصلح فٓلٙ ٔصاسج انرعهلٛى    أيا انعٓح ا .ٔانرعهًٛاخ انًرعهقح تانقثٕل ٔانرسعٛم
انعانٙ ٔانثحس انعهًٙ حٛس أٌ دائلشج انقثلٕل ٔانرسلعٛم ْلٙ انُافلزِ انرلٙ       

أياانعٓلح انشاتعلح فٓلٙ ظٓلاخ      .ذطم يُٓا ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ عهٗ انعايعلح 
االترعللاز حٛللس عهللٗ انللذائشج ذضٔٚللذ ْللزِ انعٓللاخ تكللم انًعهٕيللاخ انًرعهقللح  

 . تطهثرٓا 
 

انخلذياخ نهعًهٛلح انرعهًٛٛلح انلٗ انطهثلح فلرٌ دائلشج        ٔيٍ أظلم ذقلذٚى اف لم    
انًٓللاو تاللم يُٓللا   للطهعٛنانقثللٕل ٔانرسللعٛم ذحللٕٖ شسشللح أقسللاو سئٛسللٛح 

 : انًهقاج عهٗ انذائشج ْٔٙ اًا ٚهٙ
 

 : قسن القبىل  -1
 

ٚرشف ْزا انقسى عهٗ ذُيٛلز سٛاسلح انعايعلح ٔذعهًٛلاخ ٔصاسج انرعهلٛى      
حٛلس أعلذاد انطهثلح فلٙ الم ذخ ل        انعانٙ فٙ عًهٛح قثٕل انطهثح يلٍ  

      ٙ ْٔلٕ انعٓلح    .ٔفن انطاقلح االسلرٛعاتٛح انرلٙ ذقشسْلا ٔصاسج انرعهلٛى انعلان
انًسلللٔنح فللٙ انعايعللح انرللٙ ذسللرقثم انطهثللح انعللذد ٔأٔنٛللاء أيللٕسْى     
ٔذضٔٚذْى تانًعهٕياخ عٍ انعايعلح ٔانرخ  لاخ انًرلٕفشج ٔشلشٔق انقثلٕل      

 : هٙ فٙ ام ذخ   ٔذرهخ  يٓاو ْزا انقسى تًا ٚ
 .اسرسو طهثاخ االنرحاق ٔذذقٛن االٔساق انصثٕذٛح ٔانرأاذ يٍ صحرٓا  .1
ذذقٛن يعذل انطانلة فلٙ انصإَٚلح انعايلح ٔانرأالذ يلٍ ذحقٛلن شلشٔق          .2

 .انقثٕل فٙ انرخ   انًطهٕب
 .يراتعح االسرصُاءاخ نهطهثح غٛش االسدٍَٛٛ   .3
يلٍ   فرح يهف نكم طانة ظذٚذ ذحيع فّٛ انٕشائن انصثٕذٛلح ٔيلا ٚسلرعذ    .4

 . ح فرشج دساسرّ ٔحي ٓا فٙ قسى انًهياخ هيٕاقف ٔقشاسخ ٔغٛشْا طٛ
 

 



 

                                PHILADELPHIA UNIVERSITY  

 

 :قسن الجداول والتسجٍل . 2
 

ٚرشف ْزا انقسى عهٗ اعلذاد انعلذٔل انذساسلٙ نهكهٛلاخ انعهًٛلح ٔاعسَٓلا       
انًساقاخ ٔعًهٛح انسحة  فٙنهطهثح ٔٚقٕو ترُ ٛى ٔذُيٛز  عًهٛح انرسعٛم 

 : تًا ٚهٙ ٔاالضافح ٔذرهخ  يٓاو ْزا انقسى
 .إعذاد انعذأل انذساسٛح ٔاعسَٓا  .1
إعذاد انرشذٛثاخ انسصو نهرسلعٛم ٔانسلحة ٔاالضلافح يلٍ حٛلس يشاقثلح        .2

 .انخ .... انعةء انذساسٙ ، انًرطهة انساتن ٔانخطح انذساسٛح 
يراتعح يهف انطانة ٔانرأالذ يلٍ ادللال ظًٛلع انًسح لاخ انلٕاسدج يلٍ         .3

    ٍ حٛللس االَللزاساخ انرأدٚثٛللح أٔ    انكهٛللاخ أٔ عًللادج شلللٌٔ انطهثللح يلل
عللزس غٛللش انًكرًللم ، ذأظٛللم اني للم انذساسللٙ ٔاني للم    اناالاادًٚٛللح ٔ

 . انخ ... االاادًٚٙ نهطانة 
إعللذاد قللٕائى انطهثللح انًرٕقللع ذخللشظٓى ٔيشاظعللح لططٓللى انذساسللٛح     .4

 ٔذذقٛن يهياذٓى ٔأٔضاعٓى االاادًٚٛح 
تسغٓلى تأٔضلاعٓى   إعذاد قٕائى تأسًاء انطهثح انًُلزسٍٚ ٔانًي لٕنٍٛ ٔإ   .5

 .االاادًٚٛح 
 .إعذاد قٕائى انًريٕقٍٛ ااادًًٚٛا ٔإسسانٓا انٗ انعٓاخ انًعُٛح  .6
إعذاد انثشايط انذساسٛح ٔتشَايط االيرحاَاخ انُٓائٛلح ٔانرقلٕٚى انعلايعٙ     .7

 . ٔذٕصٚعٓا ٔإعسَٓا نهعٓاخ انًعُٛح 
 

 :قسن الىثائق واإلحصاءاث. 3
 

شَٔٛح يٍ لسل انعُٕاٌ االنكرشَٔٙ نهلذائشج  ٚقٕو ْزا انقسى تانًشاسسخ االنكر
اًللا ٚقللٕو ترضٔٚللذ إداسج انعايعللح  .يللع ٔصاسج انرعهللٛى انعللانٙ ٔانثحللس  انعهًللٙ

 . ٔانرٙ ذخ  انطهثح  حٔانًلسساخ األلشٖ تانذٔنح تانثٛاَاخ االح ائٛح انسصي
 

 :وتتوثل ههام هذا القسن بوا ٌلى 
 

انصقافٛح فٙ األسدٌ تكافح انثٛاَاخ ذضٔٚذ ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانًهحقٛاخ  .1
 .اعٍ انطهثح ٔرنك تُاء عهٗ طهثٓ

 .ذضٔٚذ اداسج انعايعح تانثٛاَاخ االح ائٛح انسصيح نهذساساخ انًسرقثهٛح .2
ذضٔٚذ ظٓاخ انعًم فٙ انذٔنح تانثٛاَاخ انخاصلح تانطهثلح انخلشٚعٍٛ يلٍ      .3

 .انعايعح 
يُٓا عهٗ قشص  أسشيح ظًٛع انًشاسسخ االنكرشَٔٛح ٔاالحرياظ تُسخح .4
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 . يشٌ 
 

 : التطىر الذي طزأ على الدائزة 
 

تانرعأٌ يع يشاض انحاسٕب فقذ ذى انثذء تعًهٛلح انرسلعٛم االنكرشَٔلٙ     .1
حٛس ذى ست  عًهٛح انرسعٛم ترثكح االَرشَد ْٔزا يكلٍ انطانلة يًلا    

 : ٚهٙ 
      ٘أٌ ٚقٕو انطانة تانرسعٛم ٔانسلحة ٔاالضلافح تُيسلّ ٔيلٍ أ

 .يكاٌ 
 ٗانعذٔل انذساسلٙ تحٛلس ٚ ٓلش أ٘ ذرٛٛلش أٔ اضلافح       االطسع عه

 . فٙ انعذٔل يثاششج 
  االطسع عهٗ انخطح انذساسٛح. 
  االطسع عهٗ انعسياخ اني هٛح ٔانُٓائٛح . 
  يعشفح انشسٕو انًطهٕتح يٍ انطانة قثم انثذء تعًهٛح انرسعٛم. 

ح نقذ ذى ذطٕٚش انًٕقلع االنكرشَٔلٙ نهقثلٕل ٔانرسلعٛم ضلًٍ يٕقلع انعايعل        .2
 : فأصثح ٚررًم عهٗ يا ٚهٙ

  ظًٛع انًُارض انرٙ قذ ٚحراظٓا انطانة أشُاء يسٛشذّ انعهًٛح إًُرض
ذأظٛم انذساسح، االَسحاب يٍ يساق أٔ ااصش، االَرقلال يلٍ ذخ ل     

 .انخ .... إنٗ آلش 
  ظًٛللع يللا ٚحرللاض انٛللّ انطهثللح انًسللرعذٍٚ اًُللٕرض طهللة االنرحللاق

انٕشائن انخاصح نهقثٕل فٙ ٔ ثٕلانق يعذالخٔٔاالطسع عهٗ يرطهثاخ 
 .ظايعح فٛسدنيٛا

      اح ائٛح لاصح تأعذاد انطهثح انخشٚعٍٛٛ يلٍ انعايعلح فلٙ انسلُٕاخ
 . انساتقح

 . نقذ ذى ذطٕٚش عًهٛح حيع انًهياخ ٔرنك تاسرخذاو حاف اخ آنٛح  .3
 
 

 :   2002/2002النظزة الوستقبلٍت للعام الدراسً الجدٌد 
 

ٛم فٙ ظايعح فٛسدنيٛا ذطًح نهرًٛض فٙ ذقذٚى أف م إٌ دائشج انقثٕل ٔانرسع
انخذياخ نعًٛع انعٓاخ انًعُٛلح ٔرنلك يلٍ للسل يٕااثلح انرطلٕس االنكرشَٔلٙ        

ٔيٍ ْزا انًُطهلن فلرٌ انلذائشج حشٚ لح      .ٔاسرخذايّ نرسٓٛم عًهٛح انرٕاصم
عهٗ اسركًال انعًم يع يشاض انحاسٕب نرطٕٚش تشَايط انرسلعٛم االنكرشَٔلٙ   

 . عهٗ انطانة اسرخذاو ْزا انثشَايط يًا ٚسٓم


