PHILADELPHIA UNIVERSITY

ديوان الرئاســـة
أوالً :المقدمـــــــة:
اػتاد دٌوان انشئاست ومنز تأسٍس انجامؼت ػهى أن ٌكون حهقت انوصلم
بٍن انجامؼلت وانخاسج وبلٍن انلشئٍس وانؼـلللاداث وانذوائللش ايداسٌلت انـخته للت.
وبـللا أن دٌللوان انشئاسللت يللو انللذٌوان انوحٍللذ للً انجامؼللت للو ٌتللابغ ـٍللغ
انـؼامالث انواسدة وانصادسة من وإنى انؼـاداث وانذوائش .انؼـم انشئٍسً انزي
ٌقوو به انذٌوان ً بذاٌت كم ػاو يو تج ٍض نظاو تصنٍف نهـه اث ٌوصع ػهلى
انؼـاداث وانذوائش ايداسٌت من أ م انتنسٍق انتاو بٍن انذٌوان وانلذوائش اخرلش
ً أسقاو انـه اث نس ونت انوصول إنى أٌت مؼهوملت بأقصلى سلشػت .وٌحلت
انللذٌوان بـه للاث كامهللت ت للـم كللم مللا ٌتؼهللق ب للةون سئاسللت انجامؼللت مللن
انـجانس وانهجان واالتحاداث وانقلوانٍن واخنظـلت وانتؼهٍـلاث .وينلا مه لاث
كامهت تتؼهق ب ةون انطهبت وشةون انؼلامهٍن اخكلادٌـٍٍن وايداسٌلٍن ومه لاث
تتؼهق ب ةون انقبول وانتسجٍم وانخطط انذساسٍت بايضا ت إنى مه اث تتؼهق
بذوائش انصٍانت وانخلذماث وان لةون انـانٍلت وانهلواصو ومه لاث راصلت بانـكتبلت
وانؼالقاث انذونٍت ورذماث اننقم  ،حٍث أن ينلا مه لاث مـاةهلت لً انلذوائش
انـخته ت تحـم اخسقاو ن س ا انتً تحـه ا انـه اث انـو ودة ً انذٌوان .
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تتهخص اخػـال انتً ٌقوو ب ا انذٌوان باستـشاس بـا ٌهً:
 استقبال ـٍغ انـشاسالث انلواسدة إنلى انجامؼلت وانبشٌلذ انواصلم إنٍ لاوتوصٌللغ رن ل ػهللى أصللحاع انؼالقللت واتخ لار اي للشاتاث انالصمللت نتوةٍللق
انـشاسالث انواسدة نشئاست انجامؼت وكزن انصادسة من ا حسب اخصول .
 ٌقوو صٍاغت انـشاسالث بتو ٍه من سئٍس انجامؼت ونوابه وتصذٌشيا إنىانج اث انـؼنٍت بانطشق انشسـٍت .
منلز تأسلٍس انجامؼلت
تؼهٍـلاث مؼلاٌٍش االػتـلاد انؼلاو وانخلا
 حوانتؼهٍـاث واخنظـت انخاصت ب ا وانؼـم ػهى متابؼت ا .
 استقبال ـٍغ انـشاسالث انواسدة من انكهٍاث وانذوائش ايداسٌت انـخته تواتخار اي شاتاث انخاصت ب ا.
– تصللنٍف االت اقٍللاث انثقا ٍللت انـبشمللت مللغ انجامؼللاث انؼشبٍللت واخ نبٍللت
وانـؼايذ وانكهٍاث وانـةسساث انذونٍت ً مه اث راصت.
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ثانياً :رؤية مستقبلية :
انـه اث ػن طشٌق
ٌسؼى انذٌوان إنى تطوٌش اخسانٍب وانطشق انخاصت بح
انحاسب اَنً( اخسش ت اينكتشونٍت) وإدرال نظاو صادس وواسد حاسوبٍاً
واالست ادة من انذوساث انتذسٌبٍت انتً تؼقذ ً انجامؼت نش غ مستو
انـوظ ٍن .

