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مهبو دائرة شؤون أعضبء انهيئت انتذريسيت:
















رُفٍز األَظًخ ٔانزؼهًٍبد ٔانًحبفظخ ػهى أسشاس انجبيؼخ.
رُظٍى يهفبد أػضبء ٍْئخ انزذسٌس انخبطخ ٔحفظٓب فً أدساج يُظًخ.
إػذاد انًهفبد انخبطخ ثبالػزًبد حست انكهٍبد ٔاأللسبو.
يزبثؼخ أيٕس أػضبء ٍْئخ انزذسٌس غٍش األسدٍٍٍَ يٍ ثذاٌخ انزؼبلدذ يؼٓدى
ٔحزى حظٕنٓى ػهى انًٕافمخ يٍ (دٌٕاٌ انخذيخ انًذٍَخٔ ،صاسح انؼًم،
ٔصاسح انذاخهٍخ) نؼًم رظبسٌح انؼًم ٔاإللبيبد انسٌُٕخ.
اسزمجبل طهجبد انزٕظٍف حست اإلػالَبد فً انجشٌذح انشسدًٍخ نسدذ
حبجخ انجبيؼخ يٍ انزخظظبد انًطهٕثخ ٔرظٍُفٓب ٔحفظٓدب فدً يهفدبد
خبطخ ثكم رخظضٔ ،رحٌٕم َسخخ يُٓب إنى انكهٍدخ طدبحجخ انزخظدض،
ٔاسزمجبل انشدٔد ػهٍٓب.
يزبثؼددخ انؼددتء انزذسٌسددً نجًٍددغ انكهٍددبد ٔرذلٍمددّ يددغ َب ددت انددش ٍس
نهشؤٌٔ األكبدًٌٍخٔ ،ػًم ركبنٍف ثبنؼًم اإلضبفً نهًزفدشغٍٍ ٔرُظدٍى
يهفبد خبطخ نغٍش انًزفشغٍٍ ٔيزبثؼخ ركهٍف انؼًم اإلضبفً نٓى ركهٍف
انؼًٍذ  +ركهٍف انش ٍس ثى إسسبنٓب إنى انًبنٍخ.
اسزمجبل أػضبء ٍْئدخ انزدذسٌس انًزؼبلدذ يؼٓدى يدٍ خدبسج األسدٌ فدً
انًطبس ٔرأيٍٍ سكٍ ضٍبفخ نٓى ثى يسبػذرٓى فً إٌجبد سكٍ دا ى.
إػذاد ػمدٕد ػًدم نجًٍدغ أػضدبء انٍٓئدخ انزذسٌسدٍخ يدٍ رجذٌدذ ػمدٕد
ٔػمٕد جذٌذح ٔيزبثؼخ يجبششاد انؼًم فً ثذاٌخ كم فظم دساسً.
رضٌٔذ يجهس االػزًبد انؼبو فدً ٔصاسح انزؼهدٍى انؼدبنً ٔاندش ٍس َٔب دت
انش ٍس ثبالحظب ٍبد انًطهٕثخ.
انًزبثؼخ انٍٕيٍخ نجشٌذ انذا شح يٍ سدٔد ٔرؼهًٍبد ٔكزت ركهٍف ٔغٍشْب.
يزبثؼخ اإلجبصاد انؼبدٌخ ٔانًشضٍخ ٔاإلجبصح يدٍ دٌٔ ساردت ألػضدبء ٍْئدخ
انزذسٌس.
إدخبل انًؼهٕيدبد انالصيدخ نؼضدٕ ٍْئدخ انزدذسٌس ػهدى انُظدبو انًدشرج
ثًشكض انحبسٕة.
حفظ انًهفبد ػهى ألشاص يذيجخ.

PHILADELPHIA UNIVERSITY






يزبثؼخ أيٕس ثشاءح انزيخ نًٍ رُزًٓ خذيبرٓى يٍ انجبيؼخ ٔرحٌٕهٓب إنى
انذا شح انًبنٍخٔ ،إخالء انطشف نزسهٍى رظدبسٌح انؼًدم يدٍ دا دشح انؼًدم
انزبثؼخ نٓب انجبيؼخ ٔأيٕس انضًبٌ االجزًبػً نٓى.
إػددذاد ٔإخددشاج دنٍددم انٓددبرف ٔرذلٍمددّ ٔرسددهًٍّ إنددى انجٓددبد انًؼٍُددخ
نزحٌٕهّ نهطجبػخ.
إػذاد ٔإخشاج دنٍم أػضبء انٍٓئخ انزذسٌسٍخ ٔرحٌٕهّ نهطجبػخ.
اإلػذاد ٔانزُظدٍى ألػضدبء ٍْئدخ انزدذسٌس أثُدبء حفدم انزخدشٌي انفظدهً
انزي ٌزى فً انجبيؼخ حست انشرجخ األكبدًٌٍخ نكم يُٓى.

انبريذ اإلنكترووي انخبص ببنذائرة:
E-mail: Acadaffair@philadelphia.edu.jo
مهخص ببألعمبل انمىجزة مه قبم دائرة شؤون أعضبء انهيئت
انتذريسيت
.1

.2

إرٌ إلبيخ سُٕي ٔيٕافمبد أيٍُخ نغٍشاألسدٍٍٍَ.
أ.

يٕافمبد أيٍُخ (ٔصاسح انذاخهٍخ) (.)85

ة.

رظبسٌح ػًم (ٔصاسح انؼًم) (.)85

جد.

أرَٔبد إلبيخ سٌُٕخ (دا شح األجبَت ٔانحذٔد) (.)50

أػضددبء ٍْئددخ انزددذسٌس انجددذد يددٍ خددبسج األسدٌ :رددى إجددشاء جًٍددغ انًؼددبيالد
انخبطددخ ثأػضددبء ٍْئددخ انزددذسٌس انجددذد يددٍ خددبسج األسدٌ ٔػددذدْى ( )9ثددذءا
ثبنًطبس ٔاَزٓبءا ثبإلسكبٌ.

.3

إػ ددذاد ٔرجٓدٍضػم ددٕد ػً ددم ألػض ددبء ٍْئددخ انزذسٌ ددس انجددذد يددٍ جُس ددٍبد
يخزهفخ (أسدًَ ٔغٍشأسدًَ)ٔ ،رضٌٔذ انذا شح انًبنٍخ ثبنًخبطجبد انالصيخ (.)54

.4

ػًم يهفدبد اػزًدبد نجًٍدغ أػضدبء ٍْئدخ انزدذسٌس حسدت شدشٔد االػزًدبد
انظددبدسح ػددٍ ٔصاسح انزؼهددٍى انؼددبنً ٔانجحددم انؼهًددً ،يشرجددخ حسددت انكهٍددبد
ٔاأللسبو (.)293
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.5

رحذٌم انًهفبد انشخظٍخ ألػضبء ٍْئخ انزذسٌس (.)293

.6

يزبثؼخ إػالَبد انزٕظٍف ٔاسزمجبل انطهجدبد ٔرحٌٕهٓدب إندى انكهٍدبدٔ ،اسدزالو
انشدٔد ػهٍٓب يٍ انكهٍبد ٔإجشاء انالصو يغ أطحبة انؼاللخ( .أػذاد كجٍشح).

.7

انجذء ثًششٔع حفظ انًهفبد ػهى ألشاص يذيجخ حٍم رى االَزٓبء فدً انٕلدذ
انحبضش يٍ يهفبد انكهٍبد اَرٍخ :اَداة ٔانفٌُٕ ،انؼهٕو ،انُٓذسدخ ،انظدٍذنخ،
انزًشٌض ،انحمٕق.

.8

رددى إجددشاء يددب ٌهددضو ثخظددٕص يهفددبد ٔرفظددٍالد أػضددبء ٍْئددخ انزددذسٌس غٍددش
انًزفشغٍٍ ٔػذدْى فً انفظم األٔل (.)50

.9

رى إجشاء يبٌهضو ثخظٕص انؼتء انذساسً نجًٍدغ أػضدبء ٍْئدخ انزدذسٌس فدً
انجبيؼخ.

.10

رى إجشاء يبٌهضو ثخظٕص ركبنٍف انؼًم اإلضبفً ٔثشاءح انزيخٔ ،رحٌٕدم يدبٌهضو
نهذا شح انًبنٍخٔ ،رنك نًزبثؼخ طشف انًسزحمبد انًبنٍخ ألطحبثٓب.

.11

رى إجشاء ثشاءح انزيخ نكم يٍ أَٓى ػًهّ فً انجبيؼخ.

.12

رى إػذاد اإلحظب ٍبد انًطهٕثخ نجًٍغ انجٓبد ثًب ٌخض أػضبء ٍْئخ انزدذسٌس
ػهى يخزهف إَٔاػٓب.

.13

رى إػدذاد ٔإخدشاج دنٍدم انٓدبرف ألػضدبء ٍْئدخ انزدذسٌس ثبنزُسدٍك يدغ دا دشح
انؼاللبد انؼبيخ ٔانذٔنٍخ.
(رحذ انطجبػخ حبنٍب).

.14

رى إػذاد دنٍم أػضبء انٍٓئخ انزذسٌسٍخ ٔرجٍٓضِ نهطجبػخ (رحذ انطجبػخ).

.15

رى يزبثؼدخ أيدٕس انزؼٍٍُدبد انجذٌدذح يدٍ يخبطجدبد ٔإجدشاءاد الصيدخ يدٍ أجدم
انزؼٍٍٍ نهؼبو انجبيؼً .2009/2008

.16

رى إػذاد ٔرجٍٓض ػمٕد ػًم أػضبء ٍْئخ انزذسٌس نهؼبو انجبيؼً 2009/2008
– ( )297ػضٕ ٍْئخ رذسٌس (رى انزٕلٍغ ػهٍٓب).
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.17

رى يزبثؼخ إجبصاد أػضبء ٍْئخ انزذسٌس ٔيجبششح انؼًم انخبطخ ثٓى.

.18

رًذ يخبطجخ انجٓبد راد انؼاللخ فً لضبٌب أػضبء ٍْئدخ انزدذسٌس اندزٌٍ ندى
ٌكًهٕا إجشاء ثشاءاد ريزٓى.

انبريذ اإلنكترووي انخبص ببنذائرة:
E-mail : Acadaffair@philadelphia.edu.jo

