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 كليـــة الحقـــىق

 
 :المقذمة: أواًل

 
أكبكًًَُب ًَُؼ كهعخ انجكبنىهَىً فٍ انؾمىق ثؼل  رملو كهُخ انؾمىق ثوَبيغًب  

وًََؼ انُظبو انًؼًىل  .ٍبػخ يؼزًلح ثُغبػ 132اعزُبى انطبنت يب يغًىػه 
ثًزبثؼخ  –ثبإلضبفخ إنً انلهاٍبد األكبكًَُخ انُظوَخ  –ثه فٍ انكهُخ نهطبنت 

َجخ وهنا انجوَبيظ يزجغ أَضًب ثبنُ ،رطجُمبد ػًهُخ فٍ يغبل انمبَىٌ وانمضبء
نهلهاٍبد انًَبئُخ انًقصصخ نهًىظفٍُ فٍ انمطبع انؼبو وانؼبيهٍُ فٍ 

وانهلف يٍ انلهاٍبد انًَبئُخ يَبػلح انًهزؾمٍُ ثهب ػهً . انمطبع انقبص
ولل اٍزطبػذ انكهُخ فٍ .  هفغ يَزىاهى األكبكًٍَ وانؼًهٍ وانىظُفٍ

انكضُو يٍ  فزوح وعُيح يٍ انييٍ أٌ رمىو  ثزطىَو يكزجخ لبَىَُخ هبيخ رضى
انًواعغ ثبنهغبد انؼوثُخ واألعُجُخ ، ولبػخ نهًؾبكًبد انصىهَخ نغبَبد رلهَت 
انطهجخ ػهً يهبهاد أكاء انلوه يٍ فالل ػمل انًؾبكًبد انصىهَخ إضبفخ إنً 
إػلاك لبػخ يقزجو انؾبٍىة نزًكٍُ انطهجخ يٍ االطالع ػهً كبفخ انزشوَؼبد 

 . لغ انمبَىَُخ اإلنكزووَُخ انمبَىَُخ نًقزهف انلول وكبفخ انًىا
 

 الطلبـــــــــة : ثبنيًب
 

طبنجًب وطبنجخ ، وثهغ ػلك انقوَغٍُ نهؼبو (   692)   ثهغ ػلك طهجخ كهُخ انؾمىق 
 .طبنجًب وطبنجخ (   174  )انًبضٍ 

 
 7002/7002الخريجىن للؼبم الجبمؼي 

 
 (32)ػلك انطهجخ انًغَوٍَ  .1
 فًب فىق( 60)انؼبيخ يزىٍط يؼلالد انطهجخ فٍ انضبَىَخ  .2
 (55)ألم يؼلل صبَىَخ رى لجىنه   .3
 (22.5)  يزىٍط ػًو انطهجخ .4
 رىىَغ انطهجخ يٍ ؽُش انجوَبيظ انلهاٍٍ  .5

 يَغهىٌ فٍ انجوَبيظ انًَبئٍ% 21 -
 يَغهىٌ فٍ انجوَبيظ انصجبؽٍ% 79 -

 (غُو أهكٍَ % 80/ أهكٍَ % 20: ) رىىَغ انطهجخ يٍ ؽُش انغَُُخ  .6
 (أَضً % 10/ مكو % 90: ) انغٌُ رىىَغ انطهجخ يٍ ؽُش  .7

 



 

                                PHILADELPHIA UNIVERSITY  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 أػضــــبء هيئــــة التذريــــــس :  ثبلثًب
 

، ثبإلضبفخ انً ًاػضى( 18)ثهغ ػلك أػضبء هُئخ انزلهٌَ فٍ كهُخ انؾمىق 
انًؼوفخ األٍبٍُخ  ػلك يٍ انًؾبضوٍَ غُو انًزفوغٍُ نزغطُخ كبفخ يغبالد

وَمىو أػضبء هُئخ انزلهٌَ فٍ انكهُخ ثبٍزؼًبل انىٍبئم .  فٍ انؾمىق 
انؾلَضخ فٍ انزؼهُى وانزؼهى ، وكننك ثبنجؾش انؼهًٍ وؽضىه انًؤرًواد 

 .انؼهًُخ انًزقصصخ وانًشبهكخ فٍ انُلواد انًؾهُخ وانؼبنًُخ 
 

 :المؤتمرات والنذوات التي نظمتهب الكلية:  ًبرابؼ
 

 في كلية الحقوق بةطلتطور أعداد ال
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 8 -2/1فةٍ انفزةوح ثةٍُ    ( رأهُةم انًؾكًةٍُ انؼةوة   )َظًذ انكهُةخ َةلوح   (. 1)
/1/2008 
كوه كهُبد انمةبَىٌ فةٍ كػةى ورؼيَةي انلونةخ انمبَىَُةخ       )َظًذ انكهُخ َلوح(. 2)

 .2008يبَى   20 – 18فٍ انفزوح ثٍُ ( ويؤٍَبرهب انوشُلح
ٍ  ( رأهُةةم انًؾكًةةٍُ انؼةةوة ) َظًةةذ انكهُةةخ َةةلوح (. 3) -10فةةٍ انفزةةوح ثةةُ

12/8/2008. 
 . 17/4/2008ػوض انًؾبكًخ انصىهَخ ثزبهَـ (. 4)
رؾمُك انًَبواح ثٍُ انغٍَُُ ػجو رطىَو انزشوَؼبد فٍ انلول انؼوثُةخ   (. 5) 
 .يؾًل انطواوَخ.ك
 .انمبضٍ إثواهُى أثى طبنت -يكبفؾخ انفَبك (. 6)
 . فبهوق فبنؼ انيػجٍ.انمبَىٌ وانؾبٍىة  ك (.7)
بد انزةةٍ رىاعةةه ؽمةةىق اإلََةةبٌ فةةٍ انشةةوق األوٍةةط   انفةةوص وانزؾةةلَ(. 8)

 .آلعئٍُنانَُل ػًواٌ هضب انًفىضُخ انَبيُخ نشؤوٌ ا
َةةبكهح .أصةةو إٍةةمبح انؾةةك انشقصةةٍ فةةٍ لضةةبَب هزةةك ػةةوض األطفةةبل  ك(. 9)

 .شهجىة
رةةأصُو اإلٍةةبءح انغَُةةُخ ػهةةً انطفةةم انضةةؾُخ يةةٍ انُبؽُةةخ انُفَةةُخ   (. 10)
 .رَُُو انُبً.ك
 .ؽُبٌ ؽًلاٌ.ىٌ انلونٍ اإلََبٍَ كرُفُن انمبَ(.11)
 .يؾًل هشبو ٍهطبٌ.اإلٍالو ثٍُ انضبثذ وانًزغُو ك(. 12)
 .انؼُف األٍوٌ انَُلح آيُخ انيػجٍ (. 13)
 .لٌُ يؾبفظخ. األٍواه انزغبهَخ فٍ يغبل انًهكُخ انفكوَخ ك(. 14)
 .فبنل ػوثُبد.ؽًبَخ ؽمىق انًهكُخ انفكوَخ فٍ األهكٌ ك(. 15)
إٍمبح انؾك انشقصٍ ػهً انؼمىثةخ انًؾكةىو ثهةب  انمبضةٍ ػجةل      أصو (. 16)

 .انوؽًٍ انجُب
 .ػجل انوؽًٍ رىفُك.انؾكى ثبنؾل األكًَ نهؼمىثخ ك(. 17)
 .أؽكبو يؾكًخ انزًُُي ثٍُ انُظوَخ وانزطجُك  يصجبػ مَبة (. 18)
 .انزشوَؼبد اإللزصبكَخ ثٍُ انُظوَخ وانزطجُك األٍزبم عهبك انقصبوَخ(.19)
 .أيم يؼبَطخ.ؽمىق اإلََبٌ ثٍُ انُظوَخ وانزطجُك ك. (20)
 .لىاٍَُ انصؾبفخ واإلػالو انًؾبيٍ يؾًل لطُشبد(. 21)
 .اإلعواءاد فٍ انًؾبكى  انًؾبيٍ ػجل انغهُم انيثىٌ(. 22)
 .عوًَخ انَولخ فٍ انمبَىٌ األهكٍَ  انمبضٍ ػبكف ثشبهاد(. 23)
نًؾبكًةبد انغيائُةخ األهكَةٍ    إعواءاد انًؾبكًخ فٍ ظةم لةبَىٌ ألةىل ا   (. 24)

 .انمبضٍ يؾًل انظهُواد
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انُمم انجؾوٌ فٍ ظم انمبَىٌ األهكٍَ واإلرفبلُبد انلونُخ انكبثزٍ يؾًل (. 25)
 .انلالثُؼ

انزىفُك فٍ ظم لبَىٌ ألىل انًؾبكًبد انغيائُخ ثًىعةت رؼةلَم ٍةُخ    (. 26)
 .انمبضٍ َىٍف انُىافهخ 2001

 .َوحيصهؼ انصوا.كػىي اإلنغبء ك(. 27)
أؽًةةل .ك" ػاللةةخ انشةةوَؼخ اإلٍةةاليُخ ثبنشةةوائغ انَةةًبوَخ انَةةبثمخ   (. "28)

 .انًىيٍُ
 .انمبضٍ ثوهبٌ انؼالوٍَ" كُفُخ إٍزقواط انىلُخ انىاعجخ(. " 29)
 .ؽٍَُ ػجل انوؽُى. ك" انًطهك وانًمُل(. "30)
 .انمبضٍ ثوهبٌ انؼالوٍَ" أَصجخ ألؾبة انمووض(. " 31)
وشووح إٍزؾمبلهب وكُفُخ إٍزقواعهب انمبضٍ فهُةم   انىلُخ انىاعجخ(. " 32)

 .انكَجخ
 .أؽًل انًىيٍُ. رؼوَف ػبو فٍ انفمه اإلٍاليٍ ك(. 33)
 .ؽٍَُ ػجل انوؽًٍ.ك" والَخ انزيوَظ(. "34)
 .انمبضٍ ثوهبٌ انؼالوٍَ" انوك وانؼىل(. "35)
 .  انمبضٍ فهُم انكَجخ" انَُت(. "36)
 

 قبليــــــــــــة التطلؼــــــــبت المست :خبمسًب
 

انًواعؼخ انشبيهخ نهجوَبيظ انلاهٍٍ وانقطخ انلهاٍُخ وفمًب نهًؼبَُو  -1
 .انؼبنًُخ فٍ انزؼهُى وؽبعبد ٍىق انؼًم 

 .انؼًم ػهً رؾلَش أٍبنُت انزؼهُى وانزؼهى وإٍزقلاو انزمُُخ انؾلَضخ -2
رؾلَش ثوَبيظ رلهَت طهجخ كهُخ انؾمىق ثًب َشًم رلهَت انطهجخ ػهً  -3

اإلعواءاد انمبَىَُخ وانمضبئُخ ثصُغزهب انؼًهُخ يٍ فالل إعواء كبفخ 
انًؾبكًبد انصىهَخ كافم لبػخ انًؾكًخ فٍ انكهُخ فضاًل ػٍ إعواء 

انيَبهاد انًُلاَُخ نهًؾبكى وانًؤٍَبد وانهُئبد ماد انؼاللخ ثبنجوَبيظ 
 .انلهاٍٍ 

أؽلس رؾلَش انًصبكه انزؼهًُُخ ورفؼُم اٍزقلايهب ورغهُي انًكزجخ ث -4
انكزت وانًواعغ وانلوهَبد وانًىالغ اإلنكزووَُخ ماد انؼاللخ ثبنجوَبيظ 

 .انلهاٍٍ 
 .رؾلَش انًكزجخ اإلنكزووَُخ انمبَىَُخ وكػى اٍزقلاو يقزجو انؾبٍىة  -5
 .كػى انجؾش انؼهًٍ ألػضبء هُئخ انزلهٌَ  -6
 .ػمل َلواد ويؤرًواد لبَىَُخ يؾهُخ و إلهًُُخ وػبنًُخ  -7
 .نكهُخ انًقزهفخ ورفؼُم كوه يشبهكخ انطهجخ رفؼُم كوه نغبٌ ا -8
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 .انزفبػم يغ لضبَب انًغزًغ انًؾهٍ ويؤٍَبره  -9
رىفُو كبفخ انزَهُالد نزأيٍُ يُبؿ أكبكًٍَ َزالءو ويزطهجبد االػزًبك  -10

  .انقبص وانًؼبَُو انلونُخ نهزؼهُى
 .إَشبء يجًُ فبص ثكهُخ انؾمىق  -11

 .فٍ انكهُه (انًبعَزُو) كهاٍخ إَشبء ثوَبيظ نهلهاٍبد انؼهُب -12   
 

 
تىزيغ أػضبء هيئة التذريس في كلية الحقىق حسب الرتب 
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