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 لطن الخطىيك
 

 حعريف عبم   :اوال

 
 

لرار الخرخيص 
 وحبريخه

آخر لراراعخوبد 
 وحبريخه

الطبلت 
 ضخيعببيتالا

 بت عذد الطل

497  
8/10/1990 

2296  
14/6/2001 

190  

 
 

 :في المطن الطلبتأعذاد   :ثبًيًب

 :مطنالولخحميي ببل د الطلبت اعذاحطىر  .1
 

 الخطىر
 

 الطٌت
 الجبهعت

 كليت
العلىم اإلداريت ) 

 (والوبليت  

 حخصص
 (

  الخطىيك
) 

 14 348 1561 األونى

 26 316 1496 انثاٍَت

 47 450 1564 انثانثت

 67 567 1704 انرابعت

- -  356 انخايست

 154 1681 6681 الوجوىع

 
 :مطنال خريجيد اعذا .2

 

 2008/2009عذد انطهبت انخرٌجٍٍٍ نهعاو انذراسً 

 انفصم االول
انفصم 
 انثاًَ

انفصم 
 انصٍفً

 انًجًىع

18 19  37 
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 :أعضبء هيئت الخذريص:   لثًبثب

 

اضن عضى هيئت 
 الخذريص

الرحبت 
 األكبديويت

الجبهعت الوخخرج 
 هٌهب

الخخصص 
 الذليك

 أستار يساعذ شاكر إسًاعٍم. د 1
عًاٌ انعربٍت . ج

 نهذراساث انعهٍا
4/2006 

تسىٌك 
 انخذياث

2 
يصطفى سعٍذ . د

 انشٍخ
 أستار يساعذ

 انٍجار. ج
1999\07\01 

َظى 
 انًعهىياث

 أستار يساعذ طارق  هاشى. د 3
عًاٌ انعربٍت . ج

 راساث انعهٍانهذ
2007\09\01 

َظى 
 انًعهىياث

 أستار يساعذ باسى انسعذي. د 4
أكادًٌٍت روسٍا 

 انبٍضاء
2002 

استراتٍجٍاث 
 تسىٌقٍت

 
 في المطن ء الهيئت الخذريطيتحطىر أعذاد أعضب

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 لطن الخطىيك الطٌت

2008/2009 6 

2007/2008 4 

2006/2007 5 

2005/2006 5 

2004/2005 6 

2003/2004 6 

2002/2003 6 

2001/2002 4 
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 :الٌشبطبث البحثيت والوؤحوراث العلويت:  رابعًب

 .2008/2009األبحبد العلويت والكخب الوٌجسة للعبم  .1
 

2008/2009 

 انًجًىع كتب يؤتًراث يجالث

19 15 2 36 

 
 : 2008/2009للعبم  العلويتوالٌذواث  الوؤحوراث.  2
 

 ةالٌذو/عٌىاى الوؤحور
حأريخ 
 االًعمبد

عذد 
االوراق /البحىد

 الخي لذهج

الجهبث 
 الوشبركت

هؤحور كليت العلوىم اإلداريوت    1
جبهعت / والوبليت الطبدش 

 فيالدلفيب

13-
14/5/2009 

2  

2     

 
 

 :2008/2009الخي حممهب المطن للعبم  اإلًجبزاث:  خبهطًب

 

لطن  –لمبء هع الطلبت الجذد  .1
 13/11/2008انخًٍس  الخطىيك

 16/11/2008األحذ  هببراة لطن الخطىيك .2

حوبضر . هحبضرة ثمبفيت أ .3
 20/11/2008انخًٍس  شطٌبوي

هحوذ . هحبضرة ثمبفيت د .4
 26/03/2009 العجلىًي

دورة حووذريبيت للوطلوبت الووخىلع  .5
 28/4/2009انثالثاء  حوخرجهن

 
  



                                                   PHILADELPHIA UNIVERSITY

 

 

 :الخطلعبث الوطخمبليت  :ضبدضًب

 
: هٍز انخبراث انضرورٌت نهتسىٌك بكافت أَىاعه انًختهفتٌقىو انقسى بتج

انسهعً انخذيً، باالستراتٍجٍاث وطرق االتصال اَنً واالنكتروًَ 
وانتقهٍذي، وانتروٌح نها باألسانٍب انعهًٍت انحذٌثت وباستخذاو َظى 

 .انًعهىياث انجذٌذة وباألسعار انًُافست
 


