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 دائرة شؤون أعضبء الهيئت التذريسيت
 

 :المقذمـــــــت:  أواًل
 

صؤتذ  ف، حٍؤ   2005الهٍئؤخ الزذسٌيؤٍخ ضؤب     رم رأسٍس دائشح شؤون  عضاؤب    
معبمالد عضاب  هٍئخ الزذسٌس فً الجبمعخ ضن دائشح شؤون  العؤبمتٍن، نرلؤ     

خ، من عجل رفعٍل األضمبل الزً لهب ضالقخ ثأضاب  هٍئخ الزؤذسٌس فؤً الجبمعؤ   
صٍبغخ ناججؤبد   ذنقذ رم .نفصل الزذاخل ثٍن الموظفٍن اإلداسٌٍن ناألكبدٌمٍٍن

جذٌذح لتذائشح من عجل ريؤٍٍش جمٍؤا الااؤبٌب الزؤً لهؤب ضالقؤخ ثأضاؤب  هٍئؤخ         
 .الزذسٌس

 
 :مهبم الذائرة : ثبنيًب

 
 .رنفٍز األنظمخ نالزعتٍمبد نالمحبفظخ ضتى عسشاس الجبمعخ 
سٌس الخبصخ نحفظهؤب فؤً عدسام منظمؤخ    رنظٍم متفبد عضاب  هٍئخ الزذ 

 .نعمٍنخ شبمتخ جمٍا المعتومبد ثذ ًا من ربسٌخ الزعٍٍن
إضؤؤذاد المتفؤؤبد الخبصؤؤخ ثب ضزمؤؤبد حيؤؤت الستٍؤؤبد ناألقيؤؤب  نحيؤؤت  

 . مزطتجبد ا ضزمبد
مزبثعخ عضاب  هٍئؤخ الزؤذسٌس غٍؤش األسدنٍؤٍن مؤن ثذاٌؤخ الزعبقؤذ نحزؤى          

دٌؤؤوا  الخذمؤؤخ المذنٍؤؤخ، نصاسح )حصؤؤولهم ضتؤؤى الموافاؤؤبد الالصمؤؤخ مؤؤن 
 .نضمل رصبسٌح العمل ناإلقبمبد الينوٌخ( العمل، نصاسح الذاختٍخ

اسزاجبل طتجؤبد الزوظٍؤح حيؤت اإلضالنؤبد فؤً الجشٌؤذح الشسؤمٍخ عن         
المشاجعبد الشخصٍخ فً الذائشح، ليذ حبجخ الجبمعؤخ مؤن الزخصصؤبد    

حوٌؤل  المطتوثخ نرصنٍفهب نحفظهب فؤً متفؤبد خبصؤخ ثسؤل رخصؤ ، نر     
نيخخ منهؤب إلؤى الستٍؤخ صؤبحجخ ا خزصؤبس، ناسؤزاجبل الؤشدند ضتٍهؤب         

 . نمزبثعزهب
مزبثعؤؤخ العؤؤت  الزذسٌيؤؤً لجمٍؤؤا الستٍؤؤبد نرذقٍاؤؤر مؤؤا نبئؤؤت الؤؤشئٍس  

لتشون  األكبدٌمٍخ، نضمل رسبلٍح ثبلعمل اإلضبفً لتمزفؤشغٍن نرنظؤٍم   
: ممتفبد خبصخ لغٍؤش المزفؤشغٍن، نمزبثعؤخ رسؤبلٍح العمؤل اإلضؤبفً لهؤ       

 . رستٍح الشئٍس ثم إسسبلهب إلى المبلٍخ+ رستٍح العمٍذ 
اسزاجبل عضاب  هٍئؤخ الزؤذسٌس المزعبقؤذ معهؤم مؤن خؤبسم األسد  فؤً         

المطبس نرأمٍن سؤسن ضؤٍبفخ لهؤم ثبلزنيؤٍ  مؤا العالقؤبد العبمؤخ، ثؤم         
 . ميبضذرهم فً إٌجبد سسن دائم
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ٌؤذ ضاؤود   إضذاد ضاود العمؤل لجمٍؤا عضاؤب  الهٍئؤخ الزذسٌيؤٍخ مؤن رجذ       
نضاود جذٌذح نمزبثعؤخ مجبشؤشاد العمؤل فؤً ثذاٌؤخ كؤل فصؤل دساسؤً         

 . نإسسبلهب لتذائشح المبلٍخ
رضنٌذ مجتس ا ضزمبد العب  فؤً نصاسح الزعتؤٍم العؤبلً نالؤشئٍس ننبئؤت       

 . الشئٍس لتشون  األكبدٌمٍخ ثبإلحصبئٍبد المطتوثخ
 . رستٍح نغٍشهبالمزبثعخ الٍومٍخ لجشٌذ الذائشح من سدند نرعتٍمبد نكزت  
مزبثعخ اإلجبصاد العبدٌخ نالمشضٍخ ناإلجبصح مؤن دن  سارؤت ألضاؤب  هٍئؤخ      

 . الزذسٌس
إدخبل المعتومؤبد الالصمؤخ لعاؤو هٍئؤخ الزؤذسٌس ضتؤى النظؤب  المؤشرج           

 . ثمشكض الحبسوة
 . حفظ المتفبد ضتى عقشاس مذمجخ 
تهب إلى مزبثعخ عموس ثشا ح الزمخ لمن رنزهً خذمبرهم من الجبمعخ نرحوٌ 

الذائشح المبلٍخ، نإخال  الطشف لزيتٍم رصؤبسٌح العمؤل مؤن دائؤشح العمؤل      
 .الزبثعخ لهب الجبمعخ نعموس الامب  ا جزمبضً لهم

 . إضذاد نإخشام دلٍل الهبرح نرذقٍار نريتٍمر إلى الجهبد المعنٍخ 
 . إضذاد نإخشام دلٍل عضاب  الهٍئخ الزذسٌيٍخ 
 .لزذسٌس عثنب  حفل الزخشٌجاإلضذاد نالزنظٍم ألضاب  هٍئخ ا 
 . مزبثعخ الاابٌب المبلٍخ ما الذائشح المبلٍخ 
مزبثعخ قابٌب عضاؤب  هٍئؤخ الزؤذسٌس الؤزٌن ٌخؤبلفو  شؤشند العاؤذ مؤا          

 . الميزشبس الابنونً لتجبمعخ
 . ا شزشاك فً التجب  المخزتفخ فً الجبمعخ 

 
 :ملخص ببألعمبل المنجزة:  ثبلثًب

 
 .عمنٍخ لغٍش األسدنٍٍنإر  إقبمخ سنوي نإقبمبد  

  (.55( )نصاسح الذاختٍخ)موافابد عمنٍخ 
  (.قٍذ العمل( )نصاسح العمل)رصبسٌح ضمل 
  (.قٍذ العمل( ) دائشح األجبنت نالحذند)عرننبد إقبمخ سنوٌخ 

رم إجشا  جمٍا المعؤبمالد  : عضاب  هٍئخ الزذسٌس الجذد من خبسم األسد  
ثؤذ ًا  ( 9)بسم األسد  نضذدهم الخبصخ ثأضاب  هٍئخ الزذسٌس الجذد من خ

 .ثبلمطبس نانزهبً  ثبإلسسب 
إضذاد نرجهٍضضاود ضمؤل ألضاؤب  هٍئؤخ الزؤذسٌس الجؤذد مؤن جنيؤٍبد         

، نرضنٌذ الذائشح المبلٍخ ثبلمخبطجبد الالصمؤخ  (عسدنً نغٍش عسدنً)مخزتفخ 
(42 .) 
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ضمل متفبد اضزمبد لجمٍا عضاب  هٍئخ الزذسٌس حيت ششند ا ضزمبد  
ضن نصاسح الزعتٍم العبلً نالجح  العتمً، مشرجخ حيت الستٍبد الصبدسح 

 (.311)ناألقيب  
نحوسؤجزهب  ( 311)رحؤذٌ  المتفؤبد الشخصؤٍخ ألضاؤب  هٍئؤخ الزؤذسٌس        

 .ضتى الجهبص
مزبثعؤؤخ إضالنؤؤبد الزوظٍؤؤح ناسؤؤزاجبل الطتجؤؤبد نرحوٌتهؤؤب إلؤؤى الستٍؤؤبد،   

بة العالقؤخ  ناسزال  الؤشدند ضتٍهؤب مؤن الستٍؤبد نإجؤشا  الؤالص  مؤا عصؤح        
 (.عضذاد كجٍشح)

 . حفظ المتفبد ضتى عقشاس مذمجخ لجمٍا الستٍبد 
إجشا  مؤب ٌتؤض  ثخصؤوس متفؤبد نرفصؤٍالد عضاؤب  هٍئؤخ الزؤذسٌس غٍؤش           

 (.56)المزفشغٍن نضذدهم 
إجشا  مب ٌتض  ثخصوس العؤت  الذساسؤً لجمٍؤا عضاؤب  هٍئؤخ الزؤذسٌس        

 .فً الجبمعخ
 .ى الجهبصإضذاد نمورم ريجٍل طتجبد الزوظٍح ضت 
إجشا  مب ٌتض  ثخصوس رسبلٍح العمل اإلضبفً نثشا ح الزمخ، نرحوٌؤل مؤب    

 . ٌتض  لتذائشح المبلٍخ، نرل  لمزبثعخ صشف الميزحابد المبلٍخ ألصحبثهب
 . إجشا  ثشا ح الزمخ لسل من عنهى ضمتر فً الجبمعخ 
المطتوثؤؤخ لجمٍؤؤا الجهؤؤبد ثمؤؤب ٌخؤؤ  عضاؤؤب  هٍئؤؤخ   اإلحصؤؤبئٍبدإضؤؤذاد  

 .ضتى مخزتح عنواضهب الزذسٌس
إضذاد نإخشام دلٍل الهبرح ألضاب  هٍئؤخ الزؤذسٌس ثبلزنيؤٍ  مؤا دائؤشح       

 .العالقبد العبمخ نالذنلٍخ
 .إضذاد دلٍل عضاب  الهٍئخ الزذسٌيٍخ 
مزبثعخ عموس الزعٍٍنبد الجذٌذح من مخبطجؤبد نإجؤشا اد  صمؤخ مؤن عجؤل       

 .2005/2010الزعٍٍن لتعب  الجبمعً 
د ضمؤؤل عضاؤؤب  هٍئؤؤخ الزؤؤذسٌس لتعؤؤب  الجؤؤبمعً     إضؤؤذاد نرجهٍؤؤض ضاؤؤو   

 (.رم الزوقٍا ضتٍهب)ضاو هٍئخ رذسٌس ( 260) 2005/2009
 .مزبثعخ إجبصاد عضاب  هٍئخ الزذسٌس نمجبششح العمل الخبصخ ثهم 
مخبطجخ الجهبد راد العالقخ فً قابٌب عضاب  هٍئخ الزذسٌس الؤزٌن لؤم    

 .ٌسمتوا إجشا  ثشا اد رمزهم
 

 :2002/2010المسـتقبليت للعبم الذراسي  النظـرة:  رابعًب
 

 .إكمبل حوسجخ جمٍا المعبمالد الخبصخ ثأضاب  هٍئخ الزذسٌس 
 .إكمبل رصوٌش جمٍا المعبمالد ضتى مبٌسشنفش 
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 سجل مزبثعخ ألضاب  هٍئخ الزذسٌس إضذاد  
 

   
 :البريذ اإللكتروني الخبص ببلذائرة

 
 .jocadaffair@philadelphia.eduamail: -E 
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