طريق المستقبل

المحتويات
الرقم
1

المحتوى
عمادة التطوير والجودة
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2018-02-28-11-19-20

 QFO-GV-DQ-001نموذج تقييم أداء مجالس الحاكمية
 QFO-AP-DQ-001نموذج التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس
 QFO-AP-DQ-002نموذج تقييم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس
 QFO-AP-DQ-003نموذج كشف حضور االمتحان
 QFO-AP-DQ-004نموذج كشف تسليم األوراق بعد االمتحان لمدرس المادة
 QFO-AP-DQ-005نموذج اإلرشاد األكاديمي
 QFO-AP-DQ-006نموذج عذر غياب طالب عن المحاضرات
 QFO-AP-DQ-007نموذج عذر غياب طالب في مادة بسبب امتحان موحد
 QFO-AP-DQ-008نموذج عذر غياب عن امتحان فصلي مقرر ومعلن
 QFO-AP-DQ-009نموذج تنبيه لعدم االنتظام في حضور المادة
 QFO-AP-DQ-010نموذج طلب إيقاف البرامج األكاديمية
 QFO-QA-DQ-001نموذج تقييم أداء األقسام األكاديمية

2
QFO–AP–DA-001
QFO–AP–DA-002
QFO–AP–DA-003
QFO–AP–DA-004
QFO–AP–DA-005
QFO–AP–DA-006
QFO–AP–DA-007
QFO–AP–DA-008
QFO–AP–DA-009
QFO–AP–DA-010
QFO–AP–DA-011
QFO–AP–DA-012
QFO–AP–DA-013
QFO–AP–DA-014
QFO–AP–DA-015
QFO–AP–DA-016
QFO–AP–DA-017
QFO–AP–DA-018
QFO–AP–DA-019
QFO–AP–DA-020
QFO–AP–DA-021
QFO–AP–DA-022
QFO–AP–DA-023
QFO–AP–DA-024
QFO–AP–DA-025

3

عمادة القبول والتسجيل
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2013-09-11-09-01-47

نموذج طلب تأجيل الدراسة لطلبة البكالوريوس
نموذج براءة ذمة للطلبة
نموذج انتقال من تخصص الى اخر
نموذج تعديل عالمة
نموذج انسحاب من مادة أو اكثر
نموذج انسحاب من الفصل كامال
نموذج حسن سيرة وسلوك
نموذج دراسة مادة بديلة للطلبة المتوقع تخرجهم
نموذج تسجيل المساقات للبكالوريوس
نموذج تسجيل المواد  /الدراسات العليا
نموذج انسحاب واضافة  /بكالوريوس
نموذج انسحاب واضافة  /الدراسات العليا
نموذج معادلة المواد للطلبة المنتقلين من تخصص الى اخر داخل جامعة فيالدلفيا.
نموذج معادلة مواد للطلبة المنتقلين من الجامعات والمعاهد األخرى
نموذج اعتراض على معادلة
نموذج استدعاء
نموذج كتابة اسم الطالب باللغة االنجليزية
نموذج تعديل اسم الطالب باللغة العربية
نموذج قبول عذر غياب عن االمتحان النهائي
نموذج طلب التحاق البكالوريوس
نموذج مادة متزامنة مع المتطلب السابق
نموذج التسجيل في الشعب المغلقة
نموذج الموافقة على تجاوز العبء الدراسي
نموذج دراسة مواد خارج جامعة فيالدلفيا (فصل حر)
نموذج متابعة الطلبة المتوقع تخرجهم

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا (نماذج الدراسات العليا)

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2013-09-11-08-58-12

QFO-AP-DR-100
QFO-AP-DR-101
QFO-AP-DR-102
QFO-AP-DR-103
QFO-AP-DR-104
QFO-AP-DR-105
QFO-AP-DR-106
QFO-AP-DR-107
QFO-AP-DR-108
QFO-AP-DR-109
QFO-AP-DR-110
QFO-AP-DR-111
QFO-AP-DR-112
QFO-AP-DR-113
QFO-AP-DR-114
QFO-AP-DR-115
QFO-AP-DR-116
QFO-AP-DR-117
QFO-AP-DR-118
QFO-AP-DR-119
QFO-AP-DR-120
QFO-AP-DR-121
QFO-AP-DR-122
QFO-AP-DR-123
QFO-AP-DR-124
QFO-AP-DR-125
QFO-AP-DR-126
QFO-AP-DR-127
QFO-AP-DR-128
QFO-AP-DR-129
QFO-AP-DR-130
QFO-AP-DR-131
QFO-AP-DR-132
QFO-AP-DR-133

4
QFO-SR-DR-001
QFO-SR-DR-002
QFO-SR-DR-003
QFO-SR-DR-004
QFO-SR-DR-005
QFO-SR-DR-006
QFO-SR-DR-007

نموذج طلب التحاق ببرنامج ماجستير .
نموذج انسحاب من مادة أو أكثر لطلبة الماجستير.
نموذج انسحاب من الفصل لطلبة الماجستير.
نموذج تأجيل الدراسة لطلبة الماجستير
نموذج انسحاب نهائي من الدراسة لطلبة الماجستير.
نموذج تمديد الدراسة لطلبة الماجستير
نموذج معادلة مواد درسها الطالب سابقا ً قبل التحاقه بالبرنامج الحالي( ماجستير) من خارج جامعة فيالدلفيا.
نموذج دراسة مادة أو مادتين خارج جامعة فيالدلفيا .
نموذج دراسة مادة اختيارية بدالً من مادة إجبارية من نفس البرنامج ألغراض التقدم لالمتحان الشامل.
نموذج طلب للتقدم لالمتحان الشامل لطلبة الماجستير
نموذج تشكيل لجنة امتحان الشامل لطلبة الماجستير.
نموذج أسماء المتقدمين المتحان الشامل لطلبة الماجستير
نموذج اعتماد نتائج امتحان الشامل لطلبة الماجستير
نموذج تحويل من مسار الشامل إلى مسار الرسالة أو العكس لبرنامج الماجستير
نموذج تعيين مشرف وإقرار عنوان رسالة الماجستير.
نموذج مشروع خطة رسالة لطلبة الماجستير – للتخصص اللغة العربية وآدابها.
نموذج مشروع خطة رسالة لطلبة الماجستير -للتخصصات العلمية وتخصص اللغة اإلنجليزية
نموذج تعهد بااللتزام باألنظمة والتعليمات الخاصة في كتابة رسالة الماجستير .
نموذج تغيير مشرف لطلبة الماجستير.
نموذج تعديل عنوان رسالة الماجستير
نموذج طلب إلجراء مناقشة رسالة الماجستير.
نموذج تشكيل لجنة وتحديد موعد مناقشة رسالة الماجستير.
نموذج تقرير مندوب عمادة البحث العلمي والدراسات العليا حول إجراءات مناقشة رسالة الماجستير.

نموذج اعتماد قرار لجنة مناقشة رسالة الماجستير.
نموذج توصية لجنة مناقشة الرسالة بع إجراء التعديالت.
نموذج التوصية بمنح درجة الماجستير  /مسار الرسالة.
نموذج تسليم رسالة الماجستير
نموذج التوصية بمنح درجة الماجستير  /مسار امتحان الشامل
نموذج التوصية بمنح شهادة الدبلوم لطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير.
نموذج طلب منحة المساعدة في التدريس لطلبة الماجستير الفصل ( ) من العام الجامعي ( )
نموذج ترشيح طلبة الماجستير لإلفادة من منح " المساعدة في التدريس ".
نموذج تقرير شهري عن عمل طلبة الماجستير الحاصلين على منح " مساعدة في التدريس"
نموذج كشف ساعات العمل الشهرية
نموذج كشف باألعمال التي سيقوم بها طلبة الجرايات

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا (نماذج البحث العلمي)
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2013-09-11-08-58-12

نموذج طلب دعم مشروع بحث
نموذج طلب دعم نشر بحث علمي
نموذج طلب تحكيم بحث
نموذج طلب تحكيم بحث للنشر
نموذج التقرير المرحلي لمشروع بحث علمي
نموذج طلب دعم نشر مخطوط  /كتاب علمي
نموذج طلب تحكيم كتاب

QFO-SR-DR-008
QFO-SR-DR-009
QFO-SR-DR-010
QFO-SR-DR-011
QFO-SR-DR-012
QFO-SR-DR-013
QFO-SR-DR-014
QFO-SR-DR-015

5
QFO-SS-DS-001
QFO-SS-DS-002
QFO-SS-DS-003
QFO-SS-DS-004
QFO-SS-DS-005
QFO-SS-DS-006
QFO-SS-DS-007
QFO-SS-DS-008
QFO-SS-DS-009
QFO-CS-DS-001
QFO-CS-DS-002
QFO-CS-DS-003

6
QFO-MR-LI-001
QFO-MR-LI-002
QFO-MR-LI-003
QFO-MR-LI-004
QFO-MR-LI-005
QFO-MR-LI-100
QFO-MR-LI-200
QFO-MR-LI-201

8
QFO-HR-PA-001
QFO-HR-PA-002
QFO-HR-PA-003
QFO-HR-PA-004
QFO-HR-PA-005
QFO-HR-PA-006
QFO-HR-PA-007
QFO-HR-PA-008
QFO-HR-PA-100
QFO-HR-PA-101

نموذج تحكيم كتاب  /فصل في كتاب للنشر
نموذج طلب دعم حضور مؤتمر
نموذج تقرير عن حضور مؤتمر
نموذج تحكيم كتاب مترجم
نموذج سند قبض
نموذج كشف بساعات العمل الشهري لمساعدة الباحث الفني
نموذج التقرير النهائي لمشروع بحث علمي
نموذج منح التفرغ للبحث العلمي

عمادة شؤون الطلبة
نموذج الشكاوى الطالبية
نموذج عذر غياب للطلبة
نموذج طلب مساعدة للخريجين والطلبة الوافدين
نموذج طلب مساعدة مالية ( صندوق الطالب )
نموذج كفالة تعليمية
نموذج طلب تشغيل طلبة
نموذج تحديد موعد مقابلة
نموذج دراسة حالة
نموذج برنامج تعديل سلوم ( مشكلة السلوك)
نموذج نشاط خدمة المجتمع على مستوى الكلية
نموذج نشاطات الجامعة لخدمة المجتمع
نموذج متابعة تنفيذ نشاطات الخطة

المكتبة
نموذج كشف اسبوعي لرواد المكتبة
نموذج كشف شهري لرواد المكتبة
نموذج كشف فصلي لرواد المكتبة
نموذج زيارة الطلبة للمكتبة
نموذج زيارة طلبة المدارس ( المجتمع المحلي) للمكتبة
/http://emp-portal.philadelphia.edu.jo/employee-portal
نموذج طلب شراء الكتب
نموذج طلب دخول لقواعد بيانات إلكترونية ( من خارج الحرم الجامعي) أكاديمي  /إداري
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2013-09-11-08-56-12

نموذج طلب دخول لقواعد بيانات إلكترونية ( من خارج الحرم الجامعي) الطالب
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2013-09-11-08-56-12

دائرة شؤون أعضاء الهيئة التدريسية
/http://emp-portal.philadelphia.edu.jo/employee-portal

نموذج معايير المفاضلة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
نموذج طلب إجازة خاص بأعضاء الهيئة التدريسية
نموذج براءة ذمة للمحاضرين (غير المتفرغين)
نموذج براءة ذمة ألعضاء هيئة التدريس
نموذج شهادة خبرة
نموذج إشعار عودة من اإلجازة
نموذج نسخة عن العقد
نموذج كشف المحاضرات لعضو هيئة التدريس غير متفرغ
نموذج عقد تعيين أعضاء الهيئة التدريسية
نموذج عقد تعييـن خاص بأعضاء الهيئة التدريسية (للمبتعثين)

QFO-HR-PA-102
QFO-HR-PA-103
QFO-HR-PA-104
QFO-HR-PA-105

9
QFO-HR-PP-001
QFO-HR-PP-002
QFO-HR-PP-003
QFO-HR-PP-004
QFO-HR-PP-005
QFO-HR-PP-006
QFO-HR-PP-007
QFO-HR-PP-008
QFO-HR-PP-009
QFO-HR-PP-010
QFO-HR-PP-011
QFO-HR-PP-012
QFO-HR-PP-013
QFO-HR-PP-014
QFO-HR-PP-015
QFO-HR-PP-016
QFO-HR-PP-017
QFO-HR-PP-018
QFO-SC-PP-001
QFO-SC-PP-002
QFO-SC-PP-003
QFO-SC-PP-004
QFO-SC-PP-005

10
QFO-FR-PF-001
QFO-FR-PF-002
QFO-FR-PF-003
QFO-FR-PF-004
QFO-FR-PF-005
QFO-FR-PF-006
QFO-FR-PF-007
QFO-FR-PF-008
QFO-FR-PF-009
QFO-FR-PF-100
QFO-FR-PF-101
QFO-FR-PF-102
QFO-FR-PF-103
QFO-FR-PF-200

نموذج عقد تعييـن خاص بأعضاء الهيئة التدريسية (مقطوع)
نموذج عقد تعيين خاص بأعضاء الهيئة التدريسية العراق وسوريا
نموذج عقد تعييـن خاص بأعضاء الهيئة التدريسية للصينيين
Employment Contract for Academic staff

دائرة شؤون الموظفين
/http://emp-portal.philadelphia.edu.jo/employee-portal

نموذج التقييم السنوي ألداء شاغل وظيفة (إدارية/سكرتارية)
نموذج التقييم السنوي ألداء المستخدمين(مراسل ،موظف أمن)
نموذج التقييم السنوي ألداء السائق
نموذج التقييم السنوي ألداء فنيي ومشرفي المختبرات
نموذج التقييم السنوي ألداء مدراء الدوائر ومساعديهم
نموذج طلب توظيـــــــف
نموذج طلب إجازة
نموذج طلب إذن تأخير أو مغادرة
نموذج طلب إشعار عودة من اإلجازة
نموذج طلب عدم ظهور بصمه
نموذج اشتراك في صندوق االدخار
نموذج طلب براءة ذمة للموظفين االداريين
نموذج عقد تعيين ()1
نموذج تجديد عقد عمل ()1
نموذج عقد تعيين ()2
نموذج تجديد عقد عمل ()2
نموذج عقد تعيين عمل سائق سيارة الرئيس
نموذج تجديد عقد عمل سائق سيارة الرئيس
نموذج سيرة الحياة لطالب البعثة http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2018-02-26-07-03-21
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2018-02-26-07-03-21
نموذج ترشيح لبعثة دراسية
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2018-02-26-07-03-21
نموذج استمارة مبعوث
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2018-02-26-07-03-21
نموذج كفالة الموفد
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2018-02-26-07-03-21
نموذج عقد إيفاد

الدائرة المالية
نموذج سداد المستحقات المالية للطلبة
نموذج طلب وثائق
نموذج خصم االشقاء
نموذج خصم اقارب العاملين المنتهية خدماتهم
نموذج خصم اقارب العاملين من الدرجة الثانية
نموذج تفاصيل حساب الطالب البنكي
نموذج تفويض استالم مستحقات مالية (الرصيد الدائن) ان وجد
نموذج اقرار طالب باستالم مبلغ عن طالب آخر
نموذج تحويل رصيد دائن بين الطلبة االشقاء
نموذج اقرار استالم مستحقات نهائية
نموذج تعهد
نموذج سند كفالة
نموذج استكمال معاملة انتهاء الخدمة
نموذج محضر تسليم صندوق

QFO-FR-PF-201
QFO-FR-PF-300
QFO-FR-PF-301
QFO-FR-PF-302
QFO-FR-PF-303
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QFO-FR-PB-001
QFO-FR-PB-002

12
QFO-MR-CC-001
QFO-MR-CC-002
QFO-MR-CC-003
QFO-MR-CC-004

13

نموذج محضر جرد الصندوق
نموذج سلفة سفر وانتقال
نموذج تسوية سلفة سفر
نموذج تجديد عقود المحالت التجارية
نموذج اقرار باستالم مبلغ نقدي عن دخول عطاء

دائرة الموازنة
نموذج الموازنة التقديرية للدوائر اإلدارية
نموذج الموازنة التقديرية للكليات /العمادات

مركز الحاسوب
/http://emp-portal.philadelphia.edu.jo/employee-portal

نموذج
نموذج
نموذج
نموذج

طلب إنشاء حسابات وكلمات مرور ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية
إنشاء الحسابات وكلمات المرور ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية
طلب إنشاء حسابات وكلمات مرور ألنظمة ( االرشيف ,طلبات الصيانة)
إنشاء حسابات وكلمات مرور ألنظمة ( االرشيف ,طلبات الصيانة)

دائرة الصيانة والتنفيذ

 QFO-MR-PM-001نموذج طلب تنفيذ صيانة

14
QFO-MR-PS-001
QFO-MR-PS-002

15
QFO-MR-PR-001
QFO-MR-PR-002
QFO-MR-PR-003

word

pdf

دائرة اللوازم
نموذج طلب لوازم داخلي
نموذج طلب لوازم خارجي

دائرة العالقات العامة والثقافية
نموذج طلب حجز مسرح
نموذج طلب تصوير
نموذج طلب ضيافة

16

حاضنة األعمال التكنولوجية

QFO-SR-CI-001

نموذج استمارة تقديم مشروع

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2015-03-10-09-55-45

17
QFO-HR-AC-001

لجنة التعيين والترقية
نموذج طلب الترقية

word

pdf

