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 دلفيا جامعة فيل 

 دليل النماذج 

 

 تقديم: 

 للدور املهم للجامعات في دعم خطط 
ً
يحظى التعليم الجامعي باهتمام متزايد في الدول النامية واملتقدمة نظرا

املجتمع   وخدمة  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  في  التميز  في  فيالدلفيا  جامعة  رؤية  تأتي  هنا  ومن  التنمية، 

 العاملية. وتضمنت رسالة الجامعة: وفق املعايير  

الدافع  • ولديهم  ودولي،  وإقليمي  محلي  حضور  ولهم  والقيم،  واملهارات  باملعرفة  مزودين  خريجين  إعداد 

 للتعلم مدى الحياة والقدرة على مواكبة متطلبات العصر. 

•  
ً
 .مليةاللمعايير العاالرتقاء بالبحث العلمي والدراسات العليا وتحفيز برامج اإلبداع وفقا

 بناء شراكة مثمرة مع املجتمع. •

وف الجودة  أعمال  تطوير  إلى  الجامعة  تعمل  وضمان    قلذلك  العالي  التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  معايير 

التعليمية   األنشطة  سير  تسهيل  أجل  من  واإلدارية  األكاديمية  األمور  جميع  تنظيم  ذلك  ويشمل  جودتها، 

خال من  املساندة  نشر  اإلدارية  على  الجودة  ضمان  عمادة  وتعمل  واإلجراءات.  السياسات  من  مجموعة  ل 

 وتعميم مفاهيم ضمان الجودة وتدريب العاملين في الجامعة بحيث تتحول أعمال الجودة إلى ممارسات يومية. 

الذي   واإلجراءات  السياسات  دليل  من  املحدثة  النسخة  العام  هذا  بداية  في  الجودة  ضمان  عمادة  أصدرت 

إجراء فيما يتضمن دليل النماذج الذي بين يديك على جميع النماذج املعتمدة من    202سياسة و  69  تضمن

 قبل اللجنة العليا لضمان الجودة وهناك نماذج معتمدة لدى الكليات. ويهدف الدليل إلى:

 وتحسينها. تحقيق رسالة عمادة ضمان الجودة وأهدافها بخصوص توثيق الجودة في الجامعة ومتابعتها  -1

 وضع معايير رقابية مناسبة ملتابعة الجودة في الجامعة وتحسينها. -2

 تحديد السياسات واإلجراءات للجامعة بشكل واضح.  -3

 توفير دليل مرجعي لكليات الجامعة ودوائرها.  -4

 ضمان االنسجام بين سياسات الجامعة وإجراءاتها.  -5

  



 

 محتويات ال
 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

 اإلدارة العليا 

QFO-GV-HM-001   عرض  عرض  نموذج تقييم أداء  مجالس الحاكمية 

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية 

QFO-QA-VA-001  عرض  عرض  نموذج تقييم أداء األقسام األكاديمية 

QFO-AP-VA-001 عرض  عرض  نموذج تقييم عضو هيئة التدريس 

QFO-AP-VA-003  عرض  عرض  نموذج كشف حضور االمتحان 

QFO-AP-VA-004  عرض  عرض  نموذج كشف تسليم األوراق بعد  االمتحان لمدرس المادة 

QFO-AP-VA-005  عرض  عرض  نموذج اإلرشاد األكاديمي 

QFO-AP-VA-006 عرض  عرض  نموذج متابعة الطلبة المتوقع تخرجهم 

QFO-AP-VA-007  عرض  عرض  نموذج تقييم المواد الدراسية 

QFO-AP-VA-008   عرض  عرض  نموذج خطة المادة الدراسية 

QFO-AP-VA-009 عرض  عرض  نموذج االمتحان 

QFO-AP-VA-010 عرض  عرض  نموذج إيقاف البرامج األكاديمية 

QFO-AP-VA-011  عرض  عرض  نموذج مخطط حل االمتحان 

QFO-AP-VA-012  عرض  عرض  نموذج تقرير الممتحن الخارجي 

QFO-AP-VA-013  عرض  عرض  نموذج عذر غياب طالب عن المحاضرات 

QFO-AP-VA-014  عرض  عرض  نموذج عذر غياب طالب في مادة بسبب امتحان موحد 

QFO-AP-VA-015 عرض  عرض  نموذج عذر غياب طالب عن امتحان فصلي مقرر ومعلن 

QFO-AP-VA-016  عرض  عرض  نموذج تقييم عضو هيئة التدريس اإلداري 

QFO-AP-VA-017  عرض  عرض  نموذج طلب تدريب ميداني 

QFO-AP-VA-018  عرض  عرض  نموذج الجدول الزمني للتدريب 

QFO-AP-VA-019  عرض  عرض  نموذج مواظبة الطالب خالل فترة التدريب الميداني 

QFO-AP-VA-020 عرض  عرض  نموذج  تقييم الطالب من قبل جهة التدريب 

QFO-AP-VA-021  عرض  عرض  نموذج توصية عضو هيئة التدريس المشرف على تدريب الطالب 

QFO-AP-VA-022 عرض  عرض  امج نموذج تصميم مصفوفة لربط المواد الدراسية ونتاجات التعلم المتوقعة من البرن 

QFO-AP-VA-023  عرض  عرض  أهداف ونتاجات التعلم للبرامج األكاديميةنموذج تصميم مصفوفة ربط 

QFO-AP-VA-024  عرض  عرض  نتاجات التعلم للبرامج األكاديمية نموذج تصميم مصفوفة تقييم 

QFO-AP-VA-025  عرض  عرض  التعلم للبرامج األكاديميةنموذج تصميم مصفوفة خطة تقييم نتاجات 

QFO-AP-VA-026  عرض  عرض  تقرير الممتحن الداخلي نموذج 

QFO-AP-VA-027 عرض  عرض  نموذج التقرير السنوي للبرنامج 

 عمادة القبول والتسجيل 

QFO–AP–DA-001  عرض   نموذج طلب تأجيل الدراسة لطلبة البكالوريوس 

QFO–AP–DA-003  عرض   نموذج انتقال من تخصص الى اخر 

QFO–AP–DA-004 عرض   نموذج تعديل عالمة 

QFO–AP–DA-005  عرض   نموذج انسحاب من مادة أو اكثر 

http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-GV-HM-001.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-GV-HM-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-QA-VA-001.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-QA-VA-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-001.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-003.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-003.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-004.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-004.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-005.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-005.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-006.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-006.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-007.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-007.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-008.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-008.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-009.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-009.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-010.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-010.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-011.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-011.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-012.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-012.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-013.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-013.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-014.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-014.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-015.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-015.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-016.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-016.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-017.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-017.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-018.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-018.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-019.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-019.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-020.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-020.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-021.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-021.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-022.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-022.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-023.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-023.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-024.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-024.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-025.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-025.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-026.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-026.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-027.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-AP-VA-027.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-003.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-004.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-005.pdf


 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

QFO–AP–DA-006  عرض   نموذج انسحاب من الفصل كامال 

QFO–AP–DA-007 عرض   نموذج حسن سيرة وسلوك 

QFO–AP–DA-008 عرض   توقع تخرجهم نموذج دراسة مادة بديلة للطلبة الم 

QFO–AP–DA-009 عرض   الوريوس نموذج تسجيل المساقات للبك 

QFO–AP–DA-010 عرض   نموذج تسجيل المواد / الدراسات العليا 

QFO–AP–DA-011  عرض   نموذج انسحاب واضافة / بكالوريوس 

QFO–AP–DA-012 عرض   نموذج انسحاب واضافة / الدراسات العليا 

QFO–AP–DA-013 عرض   خصص الى اخر داخل جامعة فيالدلفيا.نموذج معادلة المواد للطلبة المنتقلين من ت 

QFO–AP–DA-014  عرض   نموذج معادلة مواد للطلبة المنتقلين من الجامعات والمعاهد األخرى 

QFO–AP–DA-015  عرض   نموذج اعتراض على معادلة 

QFO–AP–DA-016 عرض   نموذج استدعاء 

QFO–AP–DA-017  عرض    نموذج كتابة اسم الطالب باللغة االنجليزية 

QFO–AP–DA-018  عرض    نموذج تعديل اسم الطالب باللغة العربية 

QFO–AP–DA-019  عرض   نموذج قبول عذر غياب عن االمتحان النهائي 

QFO–AP–DA-020  عرض   نموذج طلب التحاق البكالوريوس 

QFO–AP–DA-021 عرض   نموذج مادة متزامنة مع المتطلب السابق 

QFO–AP–DA-022  عرض   نموذج التسجيل في الشعب المغلقة 

QFO–AP–DA-023 عرض   تجاوز العبء الدراسي  على نموذج الموافقة 

QFO–AP–DA-024   عرض   فيالدلفيا )فصل حر( نموذج دراسة مواد خارج جامعة 

QFO–AP–DA-025 / عرض   استعادة رسوم  نموذج استدعاء ترصيد 

QFO–AP–DA-026 عرض   نموذج تنبيه لعدم االنتظام في حضور مادة 

QFO–AP–DA-027 عرض   نموذج التحويل إلى الدراسة االستدراكية 

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 

 ( نماذج الدراسات العليا)

QFO-AP-DR-100 . عرض  عرض  نموذج طلب التحاق ببرنامج ماجستير 

QFO-AP-DR-101 .عرض  عرض  نموذج انسحاب من مادة أو أكثر لطلبة الماجستير 

QFO-AP-DR-102 عرض  عرض  انسحاب من الفصل لطلبة الماجستير. نموذج 

QFO-AP-DR-103 عرض  عرض  تأجيل الدراسة لطلبة الماجستير  نموذج 

QFO-AP-DR-104 عرض  عرض  انسحاب نهائي من الدراسة لطلبة الماجستير. نموذج 

QFO-AP-DR-105 عرض  عرض  نموذج تمديد الدراسة لطلبة الماجستير 

QFO-AP-DR-106 معادلة  مواد  درسها  الطالب  سابقاً قبل  التحاقه  بالبرنامج الحالي    نموذج

 )ماجستير( من خارج جامعة فيالدلفيا.
 عرض  عرض 

QFO-AP-DR-107 عرض  عرض  دراسة مادة أو مادتين خارج جامعة فيالدلفيا .  نموذج 

QFO-AP-DR-108 نفس البرنامج  دراسة مادة اختيارية بدالً من مادة إجبارية من نموذج

 ألغراض التقدم لالمتحان الشامل. 

 عرض  عرض 

QFO-AP-DR-109 عرض  عرض  طلب للتقدم لالمتحان الشامل لطلبة الماجستير نموذج 

QFO-AP-DR-110 عرض  عرض  تشكيل لجنة امتحان الشامل لطلبة الماجستير. نموذج 

QFO-AP-DR-111 عرض  عرض  أسماء المتقدمين المتحان الشامل لطلبة الماجستير  نموذج 

QFO-AP-DR-112 عرض  عرض  اعتماد نتائج امتحان الشامل لطلبة الماجستير نموذج 

http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-006.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/good_conduct_form.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-008.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-009.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-010.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-011.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-012.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/Equivalence_of_materials_for_students_moving_specialization_within_Philadelphia_form.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/Equivalent_to_students_from_other_universities_form.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/Objection_to_equation_form.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/requisition_form.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/Writing_student_name_in_English.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/Editing_student_name_in_Arabic_form.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-019.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/admission-apl.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-021.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-022.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-023.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/course-outside-pu.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO–AP–DA-025.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-026.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/anr/QFO-AP-DA-027.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/100.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/100.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/101.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/101.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/102.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/102.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/103.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/103.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/104.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/104.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/105.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/105.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/106.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/106.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/107.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/107.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/108.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/108.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/109.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/109.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/110.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/110.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/111.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/111.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/112.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/112.pdf


 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

QFO-AP-DR-113 تحويل من مسار الشامل إلى مسار الرسالة أو العكس لبرنامج  نموذج

 الماجستير

 عرض  عرض 

QFO-AP-DR-114 .عرض  عرض  نموذج تعيين مشرف وإقرار عنوان رسالة الماجستير 

QFO-AP-DR-115  عرض  عرض  للتخصص اللغة العربية وآدابها.  –نموذج مشروع خطة رسالة لطلبة الماجستير 

QFO-AP-DR-116 للتخصصات العلمية   -نموذج مشروع خطة رسالة لطلبة الماجستير

 وتخصص اللغة اإلنجليزية  
 عرض  عرض 

QFO-AP-DR-117  عرض  عرض  نموذج تعهد بااللتزام باألنظمة والتعليمات الخاصة في كتابة رسالة الماجستير 

QFO-AP-DR-118 .عرض  عرض  نموذج تغيير مشرف لطلبة الماجستير 

QFO-AP-DR-119 عرض  عرض  نموذج  تعديل عنوان رسالة الماجستير 

QFO-AP-DR-120 .عرض  عرض  نموذج طلب إلجراء مناقشة  رسالة الماجستير 

QFO-AP-DR-121 .عرض  عرض  نموذج تشكيل  لجنة وتحديد موعد مناقشة رسالة الماجستير 

QFO-AP-DR-122   نموذج تقرير مندوب عمادة البحث العلمي والدراسات العليا حول إجراءات

 مناقشة رسالة الماجستير.
 عرض  عرض 

QFO-AP-DR-123  .عرض  عرض  نموذج اعتماد قرار لجنة مناقشة رسالة الماجستير 

QFO-AP-DR-124 .عرض  عرض  نموذج توصية لجنة مناقشة الرسالة بعد إجراء التعديالت 

QFO-AP-DR-125  .عرض  عرض  نموذج التوصية بمنح درجة الماجستير / مسار الرسالة 

QFO-AP-DR-126   عرض  عرض  نموذج تسليم رسالة الماجستير 

QFO-AP-DR-127  عرض  عرض  نموذج التوصية بمنح درجة الماجستير / مسار امتحان الشامل 

QFO-AP-DR-128  .عرض  عرض  نموذج التوصية بمنح شهادة الدبلوم لطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير 

QFO-AP-DR-129  نموذج طلب منحة المساعدة في التدريس لطلبة الماجستير الفصل ) ( من

 العام الجامعي ) ( 
 عرض  عرض 

QFO-AP-DR-130 عرض  عرض  دة في التدريس ".نموذج ترشيح طلبة الماجستير لإلفادة من منح " المساع 

QFO-AP-DR-131   " نموذج تقرير شهري عن عمل طلبة الماجستير الحاصلين على منح

 مساعدة في التدريس"  

 عرض  عرض 

QFO-AP-DR-132  عرض  عرض  نموذج كشف ساعات العمل الشهرية 

QFO-AP-DR-133  عرض  عرض  نموذج كشف باألعمال التي سيقوم بها طلبة الجرايات 

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 

 ( نماذج البحث العلمي )

QFO-SR-DR-001   عرض  عرض  نموذج طلب  دعم مشروع بحث 

QFO-SR-DR-002  عرض  عرض  دعم نشر بحث علمي  نموذج طلب 

QFO-SR-DR-004  عرض  عرض  تحكيم بحث للنشر في  إحدى منشورات جامعة فيالدلفيانموذج طلب 

QFO-SR-DR-005 ض عر عرض  نموذج التقرير الفني لمشروع بحث علمي 

QFO-SR-DR-006  عرض  عرض  دعم نشر مخطوط / كتاب علمي  نموذج طلب 

QFO-SR-DR-007  عرض  عرض  تحكيم كتاب  نموذج طلب 

QFO-SR-DR-008  عرض  عرض  نموذج  تحكيم كتاب / فصل في كتاب للنشر 

QFO-SR-DR-009  عرض  عرض  مؤتمر  دعم حضورنموذج طلب 

QFO-SR-DR-010  عرض  عرض  نموذج تقرير عن حضور مؤتمر 

QFO-SR-DR-011  عرض  عرض  نموذج تحكيم كتاب مترجم 

QFO-SR-DR-012  عرض  عرض  نموذج سند قبض 

QFO-SR-DR-013  عرض  عرض  ف بساعات عمله الشهري  نموذج مطالبة لمساعد الباحث وكش 

QFO-SR-DR-015 عرض  عرض  نموذج منح التفرغ للبحث العلمي 
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 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

QFO-SR-DR-016 عرض  عرض  التقارير الفنية المرحلية 

QFO-SR-DR-017 عرض  عرض  التقرير الفني النهائي لمشروع بحث علمي 

QFO-SR-DR-018  عرض  عرض  تقييم مشروع بحث 

QFO-SR-DR-019 عرض  عرض  إعداد مقترح بحثي 

QFO-SR-DR-020   نموذج طلب شراء تجهيزات )أجهزة /معدات/مواد/مستهلكات( خاصة

 بمشاريع البحث العلمي
 عرض  عرض 

QFO-SR-DR-021 عرض  عرض  نموذج طلب سلفة مالية لبحث علمي 

QFO-SR-DR-022 عرض  عرض  نموذج صرف مطالبات فواتير مالية 

QFO-SR-DR-023  عرض  عرض  نموذج طلب تسوية سلفة مالية 

QFO-SR-DR-024  عرض  عرض  نموذج طلب تشغيل مساعد باحث في مشروع بحث علمي مدعوم من الجامعة 

QFO-SR-DR-025  عرض  عرض  نموذج األولويات البحثية 

QFO-SR-DR-026  عرض  عرض  نموذج تقييم عمل فني لغايات الترقية 

QFO-SR-DR-027  عرض  عرض  طلب استخدام مختبر 

QFO-SR-DR-028  عرض  عرض  نموذج طلب للعمل في المختبر خارج أوقات الدوام 

QFO-SR-DR-029 عرض  عرض  كشف أوقات دخول المختبرات والخروج منها 

 عمادة شؤون الطلبة 

QFO-SS-DS-001  عرض   نموذج الشكاوي الطالبية 

QFO-SS-DS-002  عرض   نموذج عذر غياب للطلبة 

QFO-SS-DS-003 عرض   لبة الوافديننموذج طلب مساعدة للخريجين والط 

QFO-SS-DS-004  )عرض   نموذج طلب مساعدة مالية )صندوق الطالب 

QFO-SS-DS-005  عرض   نموذج كفالة تعليمية 

QFO-SS-DS-006  عرض   نموذج طلب تشغيل طلبة 

QFO-SS-DS-007 عرض   اد السلوكي( نموذج تحديد موعد مقابلة )لإلرش 

QFO-SS-DS-008  عرض   حالة )لإلرشاد السلوكي( نموذج دراسة 

QFO-SS-DS-009  عرض   استشارة / تقرير حالة طالب 

QFO-SS-DS-010  عرض   نموذج تحويل طالب إلى مكتب االرشاد السلوكي 

QFO-SS-DS-011  عرض   نموذج طلب استئجار خزانة 

QFO-SS-DS-012 عرض   وق الثقافي والفني نموذج طلب الحصول على منحة التف 

QFO-SS-DS-013   عرض   نموذج طلب انتساب للنشاطات الثقافية والفنية 

QFO-SS-DS-014  عرض   نموذج طلب ترشيح لعضوية مجلس الطلبة 

QFO-SS-DS-015   عرض   نموذج طلب تصريح دخول مركبات الطلبة 

QFO-SS-DS-016  عرض   نموذج طلب هوية جامعية 

QFO-SS-DS-017  عرض   نموذج محضر فتح باب االقتراع النتخابات مجلس الطلبة 

QFO-SS-DS-018  عرض   نموذج محضر إغالق باب االقتراع النتخابات مجلس الطلبة 

QFO-SS-DS-019 عرض   بة  نموذج نتائج انتخابات مجلس الطل 

QFO-SS-DS-020  عرض   الترشيح لعضوية مجلس الطلبة نموذج طلب انسحاب من 

QFO-SS-DS-021 عرض   نموذج صرف مستحقات تشغيل الطلبة 

QFO-SS-DS-022 عرض   )خدمات الوافدين(  نموذج الخدمات المساندة 

http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-016.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-016.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-017.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-017.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-018.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-018.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-019.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-019.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-020.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-020.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-021.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-021.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-022.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-022.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-023.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-023.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-024.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-024.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-025.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-025.pdf
file:///C:/Users/wdauod/Desktop/دليل%20السياسات%20والاجراءات%20والنماذج%20شهر%2010-2020/14-10-2020/نماذج8-1-2020/عمادة%20البحث%20العلمي%20والدراسات%20العليا/البحث%20العلمي/الإصدار%20الأول/جدول%20الاولويات%20البحثية.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-026.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-026.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-027.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-027.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-028.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-028.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-029.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SR-DR-029.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-002.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-003.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-004.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-005.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-006.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-007.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-008.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-009.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-010.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-011.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-012.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-013.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-014.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-015.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-016.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-017.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-018.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-019.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-020.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-021.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-022.pdf


 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

QFO-SS-DS-023  عرض   نموذج طلب انتساب للفرق الرياضية 

QFO-SS-DS-024  عرض   نموذج طلب الحصول على إعفاء التفوق الرياضي 

QFO-SS-DS-025  لأللعاب الجماعية ) للطلبة المتقدمين  نموذج استمارة االختبار العملي

 للحصول على منحة التفوق الرياضي( 
 عرض  

QFO-SS-DS-026   نموذج استمارة االختبار العملي لكرة الطائرة )للطلبة المتقدمين للحصول

 على منحة التفوق الرياضي( 
 عرض  

QFO-SS-DS-027 أللعاب الدفاع عن النفس )للطلبة   نموذج استمارة  االختبار العملي

 المتقدمين للحصول على منحة التفوق الرياضي(     
 عرض  

QFO-SS-DS-028   نموذج استمارة االختبار العملي أللعاب القوى )للطلبة المتقدمين للحصول

 على منحة التفوق الرياضي( 
 عرض  

QFO-SS-DS-029 أللعاب  المضرب )للطلبة المتقدمين  نموذج استمارة  االختبار العملي

 للحصول على منحة التفوق الرياضي(    

 عرض  

QFO-SS-DS-030  نموذج استمارة  االختبار العملي أللعاب مختلفة )للطلبة المتقدمين

 للحصول على منحة التفوق الرياضي( 

 عرض  

QFO-SS-DS-031 ياضي)للطلبة المتقدمين للحصول على نموذج استمارة عالمة التفوق الر

 منحة التفوق الرياضي( 

 عرض  

QFO-SS-DS-032  عرض   نموذج تعهد منحة التفوق الرياضي 

QFO-SS-DS-033 عرض   نموذج التزام الطلبة باألنشطة الطالبية 

QFO-SS-DS-034  عرض   نموذج كشف الممارسين لألنشطة الرياضية اليومية داخل الصاالت الرياضية 

QFO-SS-DS-035 عرض   اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين  نموذج استبانة تقييم خدمات مكتب 

QFO-SS-DS-036  عرض   سجل الحضور والغياب لبرامج اإلرشاد الوظيفينموذج 

QFO-SS-DS-037  عرض   نموذج تقييم الدورة التدريبية والمدرب 

QFO-SS-DS-038  عرض   نموذج سجل بيانات الطلبة المرشحين لحضور دورة تدريبية 

QFO-SS-DS-039  عرض   التخريجنموذج استالم روب 

QFO-SS-DS-040 عرض   مية نموذج تصديق وثائق عل 

QFO-SS-DS-041  عرض   التخرج نموذج استعارة روب 

QFO-SS-DS-042 عرض   الرياضية للعمادات  نموذج حجوزات الصاالت 

QFO-SS-DS-043 عرض   نموذج تقرير اإلرشاد المهني لطلبة اإلرشاد الوظيفي 

QFO-SS-DS-044 عرض   رشاد نموذج مقابلة تعريفية لطلبة اإل 

QFO-SS-DS-045 عرض   مهنية والسمات الشخصية لطلبة اإلرشاد الوظيفي نموذج اختبار الميول ال 

QFO-CS-DS-001  عرض  عرض  على مستوى الكلية  نشاط خدمة المجتمعنموذج 

QFO-CS-DS-002   عرض  عرض  نموذج نشاطات الجامعة لخدمة المجتمع 

QFO-CS-DS-003    عرض  عرض  نموذج متابعة تنفيذ نشاطات الخطة 

 المكتبة ومصادر المعلومات 

QFO-MR-LI-001 عرض   نموذج  زيارة الطلبة  للمكتبة 

QFO-MR-LI-002 عرض   نموذج  زيارة طلبة المدارس )المجتمع المحلي( للمكتبة 

QFO-MR-LI-003 عرض   نموذج  وضع كتاب على رف الحجز 

QFO-MR-LI-004  عرض   نموذج حجز كتاب للمستفيد 

QFO-MR-LI-005   عرض   نموذج طلب قائمة المحتويات 

QFO-MR-LI-100             عرض   نموذج طلب شراء الكتب 

QFO-MR-LI-101 عرض   اإلجبارية واالختيارية  الدراسية بالمواد المرتبطة  المنهجية نموذج الكتب 

QFO-MR-LI-200   )عرض  نموذج طلب دخول لقواعد بيانات إلكترونية  )من خارج الحرم الجامعي 
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http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-024.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-025.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-026.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-027.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-028.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-029.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-030.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-031.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-032.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-033.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-034.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-035.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-036.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-037.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-038.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-039.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-040.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-041.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-042.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-043.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-044.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-SS-DS-045.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-CS-DS-001.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-CS-DS-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-CS-DS-002.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-CS-DS-002.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-CS-DS-003.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/deanship/QFO-CS-DS-003.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-001.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-002.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-003.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-004.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-005.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-100.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-105.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-200.pdf


 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

 إداري  / أكاديمي

QFO-MR-LI-201 عرض   نموذج طلب دخول لقواعد بيانات إلكترونية  )من خارج الحرم الجامعي(  الطالب 

QFO-MR-LI-202  عرض   نموذج حجز قاعة الندوات 

QFO-MR-LI-203  )عرض   نموذج توفير مقاالت من دوريات )ورقي، إلكتروني 

QFO-MR-LI-204  عرض   قاعدة بيانات تجريبية من قبل المستفيديننموذج تقييم 

QFO-MR-LI-205  عرض   نموذج طلب قوائم مقتنيات المكتبة للتخصص 

QFO-MR-LI-500 عرض   نموذج تقييم خدمة 

 دائرة شؤون أعضاء الهيئة التدريسية

QFO-HR-PA-001 عرض   التدريس في الجامعة هيئة  معايير المفاضلة لتعيين أعضاء نموذج 

QFO-HR-PA-002 عرض   طلب إجازة خاص بأعضاء الهيئة التدريسية نموذج 

QFO-HR-PA-003  )عرض   نموذج براءة ذمة للمحاضرين )غير المتفرغين 

QFO-HR-PA-004  عرض   نموذج براءة ذمة ألعضاء هيئة التدريس 

QFO-HR-PA-005  عرض   نموذج شهادة خبرة 

QFO-HR-PA-006 عرض   إشعار عودة من اإلجازة  نموذج 

QFO-HR-PA-007  عرض   نسخة عن العقدنموذج 

QFO-HR-PA-008 عرض   كشف المحاضرات لعضو هيئة التدريس غير متفرغ نموذج 

QFO-HR-PA-100  عرض    تعيين أعضاء الهيئة التدريسية عقد 

QFO-HR-PA-101 )عرض   عقد تعييـن خاص بأعضاء الهيئة التدريسية  )للمبتعثين 

QFO-HR-PA-102  )عرض   عقد تعييـن خاص بأعضاء الهيئة التدريسية  )مقطوع 

QFO-HR-PA-103 عرض   عقد تعيين خاص بأعضاء الهيئة التدريسية العراق وسوريا 

QFO-HR-PA-104  عرض   عقد تعييـن خاص بأعضاء الهيئة التدريسية للصينيين 

QFO-HR-PA-105 Employment Contract for Academic staff   عرض 

 دائرة شؤون الموظفين 

QFO- HR-PP-001 عرض   سكرتارية(  / التقييم السنوي ألداء شاغل وظيفة )إدارية 

QFO- HR-PP-002  )عرض   التقييم السنوي ألداء المستخدمين)مراسل، موظف أمن 

QFO- HR-PP-003  عرض   التقييم السنوي ألداء السائق 

QFO- HR-PP-004 عرض   التقييم السنوي ألداء فنيي ومشرفي المختبرات 

QFO- HR-PP-005 عرض   التقييم السنوي ألداء مدراء الدوائر ومساعديهم 

QFO-HR-PP-006  عرض   نموذج طلب توظيف 

QFO-HR-PP-007  عرض   نموذج طلب إجازة 

QFO-HR-PP-008  عرض   نموذج طلب إذن تأخير أو مغادرة 

QFO-HR-PP-009 عرض   نموذج طلب إشعار عودة من اإلجازة 

QFO-HR-PP-010  عرض   نموذج طلب عدم ظهور بصمه 

QFO-HR-PP-011 عرض      نموذج اشتراك في صندوق االدخار 

QFO-HR-PP-012   عرض   نموذج طلب براءة ذمة  للموظفين االداريين 

QFO-HR-PP-013 ( 1عقد تعيين )   عرض 

QFO-HR-PP-014 (  1تجديد عقد عمل )   عرض 

http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-201.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-202.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-203.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-204.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-208.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-LI-500.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-PA-001.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/academics_leave_form.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/clearance_form_1.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PA-004.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/academics_expirence_letter.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/academics_back_from_leave.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/academics_contract_copy.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-PA-008.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/عقود/QFO-HR-PA-100.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-PA-100.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/عقود/QFO-HR-PA-101.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-PA-101.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/عقود/QFO-HR-PA-102.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-PA-102.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/عقود/QFO-HR-PA-103.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-PA-103.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/عقود/QFO-HR-PA-104.doc
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-PA-104.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/عقود/QFO-HR-PA-105.docx
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-PA-105.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/تقييم%20ادخار/نموذج%20التقييم%20السنوي30-8-2017.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-001.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/تقييم%20ادخار/نموذج%20التقييم%20السنوي30-8-2017.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-002.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/تقييم%20ادخار/نموذج%20التقييم%20السنوي30-8-2017.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-003
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/تقييم%20ادخار/نموذج%20التقييم%20السنوي30-8-2017.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-004.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/تقييم%20ادخار/نموذج%20التقييم%20السنوي30-8-2017.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-005.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/job-application-form.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-007.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-008.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/back_from_leave.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-010.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/provident-fund.pdf
https://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/administrative_clearance_form.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/عقود/عقد%20تعيين%20(1)%20غرامة%20شهر.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-013.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/تجديد%20عقود/نموذج%20تجديد%20عقد%20تعيين(1)%20-%20غرامه%20شهر.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-014.pdf


 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

QFO-HR-PP-015 ( 2عقد تعيين )   عرض 

QFO-HR-PP-016 عرض   ( 2يد عقد عمل )تجد 

QFO-HR-PP-017  عرض   تعيين عمل سائق سيارة الرئيس عقد 

QFO-HR-PP-018  عرض   تجديد عقد عمل سائق سيارة الرئيس 

QFO-SC-PP-001 عرض     نموذج سيرة الذاتية لطالب البعثة 

QFO-SC-PP-002 عرض             نموذج ترشيح لبعثة دراسية 

QFO-SC-PP-003              عرض   نموذج استمارة مبعوث 

QFO-SC-PP-004 عرض    لموفد                 نموذج كفالة ا 

QFO-SC-PP-005  عرض                       عقد إيفاد  نموذج 

QFO-SC-PP-006 عرض   نموذج متابعة المبتعث 

QFO-MR-PP-001  عرض     طلب وسائط نقل خاص بسيارات الجامعة 

QFO-SS-PP-001  عرض     طلب وسائط نقل خاص بحافالت الشركة 

 دائرة الموازنة 

QFO-FR-PB-001 عرض   الموازنة التقديرية للدوائر اإلدارية   نموذج 

QFO-FR-PB-002 عرض   العمادات الموازنة التقديرية للكليات / نموذج 

QFO-FR-PB-003  عرض   نموذج الموازنات المجمعة 

 portal/-portal.philadelphia.edu.jo/employee-http://empمركز الحاسوب

QFO-MR-CC-001 عرض   نموذج  طلب إنشاء حسابات وكلمات مرور ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية 

QFO-MR-CC-002  عرض   نموذج إنشاء الحسابات وكلمات مرور ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية 

QFO-MR-CC-003 طلبات     نموذج )األرشيف،  ألنظمة  مرور  وكلمات  حسابات  إنشاء  طلب 

 الصيانة، نظام اللوازم( 
 عرض  

QFO-MR-CC-004  ،نموذج انشاء حسابات وكلمات مرور ألنظمة )األرشيف، طلبات الصيانة

 نظام اللوازم(. 
 عرض  

QFO-MR-CC-005 عرض   نموذج تقرير صيانة 

 دائرة الصيانة والتنفيذ 

QFO-MR-PM-001 عرض   طلب تنفيذ صيانة                                          نموذج 

 الدائرة المالية 

 أوالً: محاسبة الطلبة 

QFO-FR-PF-001    عرض   نموذج سداد المستحقات المالية للطلبة 

QFO-FR-PF-002  عرض   نموذج طلب وثائق 

QFO-FR-PF-003 عرض   اء نموذج خصم االشق 

QFO-FR-PF-004   عرض   نموذج خصم اقارب  العاملين المنتهية خدماتهم 

QFO-FR-PF-005  عرض   نموذج خصم اقارب العاملين من الدرجة الثانية 

QFO-FR-PF-006 عرض   نموذج تفاصيل حساب الطالب البنكي 

QFO-FR-PF-007  عرض   الدائن( ان وجد نموذج تفويض استالم مستحقات مالية )الرصيد 

QFO-FR-PF-008  عرض   مبلغ عن طالب آخر نموذج اقرار طالب باستالم 

QFO-FR-PF-009 عرض   لبة االشقاء نموذج تحويل رصيد دائن بين الط 

QFO-FR-PF-010  عرض   نموذج براءة  ذمة للطلبة 

QFO-FR-PF-011 عرض   نموذج لمن يهمه األمر 

file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/عقود/عقد%20تعيين%20(2)%20غرامة%20%20نصف%20المدة.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-015.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/تجديد%20عقود/نموذج%20تجديد%20عقد%20تعيين%20(2)%20غرامة%20%20نصف%20المدة.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-016.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/عقود/عقد%20تعيين%20جديد%20-%20سائق%20الرئيس.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-017.pdf
file:///C:/Users/nabawi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/تجديد%20عقود/نموذج%20تجديد%20عقد%20تعيين%20سائق%20سيارة%20رئيس.doc
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-HR-PP-018.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-SC-PP-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-SC-PP-002.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-SC-PP-003.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-SC-PP-004.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-SC-PP-005.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-SC-PP-006.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/internal-transportation-request-form.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/external-transportation-request-form.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PB-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PB-002.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PB-003.pdf
http://emp-portal.philadelphia.edu.jo/employee-portal/
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/create_new_account.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-CC-002.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/create_new_account_archive.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-CC-004.pdf
http://portals.philadelphia.edu.jo/employee-portal/resources/forms/QFO-MR-CC-005.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-MR-PM-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-002.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-003.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-004.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-005.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-006.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-007.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-008.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-009.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-010.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QFO-FR-PF-011.pdf


 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

QFO-FR-PF-012  عرض   نموذج الخصم النقدي 

QFO-FR-PF-013  عرض   يدجد -نموذج خصم ابناء وأشقاء خريجي جامعة فيالدلفيا 

 ثانياً: محاسبة الرواتب 

100-PF-FR-QFO  عرض   استالم مستحقات نهائية نموذج اقرار 

101-PF-FR-QFO عرض   نموذج تعهد 

102-PF-FR-QFO  عرض   نموذج سند كفالة 

QFO-FR-PF-103  عرض   نموذج استكمال معاملة انتهاء الخدمة 

QFO-FR-PF-104  عرض   نموذج تكليف المتفرغين 

QFO-FR-PF-105  عرض   نموذج تكليف غير المتفرغين 

QFO-FR-PF-106 عرض   نموذج طلب كتاب التزام للبنك 

QFO-FR-PF-107 عرض   نموذج تحويل الراتب للبنك 

QFO-FR-PF-108  عرض   نموذج قسيمة راتب 

QFO-FR-PF-109  عرض   نموذج كشف رواتب الموظفين 

 ثالثاً: الصندوق

QFO-FR-PF-200  عرض   محضر تسليم صندوق 

QFO-FR-PF-201  عرض   محضر جرد الصندوق 

QFO-FR-PF-202  عرض   يومية جرد الصندوق 

QFO-FR-PF-203  عرض   سند قبض 

 رابعاً: المحاسبة العامة 

QFO-FR-PF-300  عرض   سلفة سفر وانتقال 

QFO-FR-PF-301  عرض   تسوية سلفة سفر 

QFO-FR-PF-302  عرض   تجديد عقود المحالت التجارية 

QFO-FR-PF-303  عرض   اقرار باستالم مبلغ نقدي عن دخول عطاء 

QFO-FR-PF-304  عرض   نموذج تسليم سندات قبض فرعية 

QFO-FR-PF-305  عرض   سند قيد 

QFO-FR-PF-306 عرض   سند قبض شيك 

QFO-FR-PF-307  عرض   سند قبض نقدي 

QFO-FR-PF-308  عرض   ميزان المراجعة 

QFO-FR-PF-309  عرض   كشف حساب 

departments/2013-http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/university-09-15-دائرة العالقات العامة والثقافية

01-43-12-26-11-53/2014-32-06 

QFO-MR-PR-001 عرض   طلب حجز مسرح  نموذج 

QFO-MR-PR-002 عرض   طلب تصوير  نموذج 

QFO-MR-PR-003 عرض   طلب ضيافة من داخل الجامعة  نموذج 

QFO-CS-PR-001  عرض   نموذج نشر خبر عن نشاط 

 لجنة التعيين والترقية 

QFO-HR-AP-001 عرض  عرض  طلب الترقية  نموذج 
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 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

QFO-HR-AP-002  عرض  عرض  نموذج جدول األبحاث المطلوب من المتقدمين للترقية 

QFO-HR-AP-003  عرض  عرض  تقييم العميد لعضو هيئة التدريس المتقدم للترقية 

QFO-HR-AP-004  عرض  عرض  تقييم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس المتقدم للترقية 

 دائرة اللوازم 

QFO-MR-PS-001  عرض   نموذج طلب لوازم داخلي 

QFO-MR-PS-002  عرض   نموذج طلب لوازم خارجي 

QFO-MR-PS-003   عرض   نموذج إخراج مواد خارج الجامعة 

QFO-MR-PS-004 عرض   م اعمال منفذة )اشغال( نموذج ضبط استال 

QFO-MR-PS-005  عرض   عروض أسعار نموذج كشف مقارنة 

QFO-MR-PS-006 عرض   وجب عطاءات نموذج ضبط استالم اللوازم الموردة بم 

QFO-MR-PS-007  عرض   نموذج تقييم أثاث ومفروشات 

QFO-MR-PS-008  عرض   تقديم مزاودة شراء مواد تالفة 

QFO-MR-PS-009  عرض   نموذج استالم وتسليم مواقع تجارية 

QFO-MR-PS-010  عرض   نموذج طلب عرض اسعار 

QFO-MR-PS-011  عرض   نموذج طرح عطاء 

QFO-MR-PS-012   عرض   نموذج إحالة شراء لوازم بموجب عطاء 

 مركز اإلبداع األردني 

QFO-SR-CI-001  عرض   إبداعي وريادينموذج طلب دعم مشروع 

QFO-SR-CI-002 عرض   لرياديةنموذج تقييم الفكرة اإلبداعية وا 

QFO-SR-CI-003  عرض   اإلبداعية والريادية نموذج تقييم صاحب الفكرة 

QFO-SR-CI-004  عرض   ة اإلبداعية والريادية نموذج تقييم خطة عمل الفكر 

QFO-SR-CI-005  عرض   االستفادة من الخدمات التي تقدمها الحاضنةنموذج عقد 

QFO-SR-CI-006  عرض   نموذج التقارير الدورية 

QFO-SR-CI-007  عرض   نموذج التقييم النهائي للمشروع 

 مركز ابن سينا للتعلم اإللكتروني 

QFO-AP-CA-001  عرض   إعداد وانتاج المواد اإللكترونيةنموذج طلب 

QFO-AP-CA-002 عرض   اقية إعداد وانتاج المواد اإللكترونيةنموذج عقد اتف 

QFO-AP-CA-003  عرض   نموذج التقييم النهائي للمشروع 

 والشؤون العلمية دائرة العالقات الدولية  

QFO-ER-PI-001      عرض   نموذج متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم واالتفاقيات 

 دائرة األمن الجامعي 

QFO-SS-PC-001   عرض   نموذج تعهد باستخدام المركبات 

QFO-SS-PC-002     عرض   نموذج تنازل عن شكوى 

QFO-SS-PC-003 عرض   نموذج تعهد 

QFO-SS-PC-004    عرض   نموذج افادة خطية طالب/طالبة 

QFO-SS-PC-005 عرض   نموذج سجل زوار جامعة فيالدلفيا / الباب الرئيسي 

QFO-SS-PC-006    عرض   نموذج تقرير مشكلة طالبية 
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 Word PDF المحتوى  رمز النموذج 

QFO-SS-PC-007    عرض   نموذج افادة خطية شاهد طالب/طالبة 

QFO-MR-PC-001  عرض   نموذج تصريح خروج سيارة 

 واالداري مركز التطوير والتدريب االكاديمي  

QFO-HR-CD-001  عرض   استمارة االستفتاء للوقوف على الدورات وورشات العمل التدريبية 

QFO-HR-CD-002  عرض   طلب المشاركة في الدورات وورشات العمل التدريبية المطلوبة 

QFO-HR-CD-003  عرض   العمل التدريبية تقييم الدورات وورشات 

QFO-HR-CD-004  عرض   شهادة االلتحاق بالدورات وورشات العمل التدريبيةنموذج 

 المركز الصحي نماذج 

QFO-HR-CH-001  عرض   نموذج إجازة مرضية 

QFO-HR-CH-002 
QFO-HR-CHI-002 

QFO-HR-CH-002A 

QFO-HR-CHI-002B 

 نموذج وصفة طبية للعاملين

 موظفين –)نموذج تحويل اسعاف نموذج وحدة اإلسعاف والطوارئ 

 موظفين( –نموذج وحدة اإلسعاف والطوارئ )نموذج كشف معالجة يومية 
 موظفين( –نموذج وحدة اإلسعاف والطوارئ _بطاقة متابعة مريض تحت المالحظة  

 عرض  

QFO-HR-CH-003 
QFO-HR-CHI-003 

 نموذج بطاقة معالجة ومراجعة للعاملين 

 نموذج إحصاء المراجعين للمركز )موظفين( 

 عرض  

QFO-HR-CH-004 عرض   يادة األسناننموذج مراجعة يومية للعاملين لع 

QFO-HR-CH-005  عرض   مراجعة العاملين لعيادة األسناننموذج 

QFO-HR-CH-006 عرض   نموذج االلتزام بإجراءات السالمة العامة 

QFO-SS-CH-001 
QFO-SS-CHI-001A 

QFO-SS-CHI-001B 

 نموذج وصفة طبية للطلبة 
 طالب(   –مالحظة  نموذج وحدة اإلسعاف والطوارئ )بطاقة متابعة مريض تحت ال 

 طالب  -نموذج وحدة اإلسعاف والطوارئ )نموذج تحويل اسعاف 

 
 عرض 

QFO-SS-CH-002 

QFO-SS-CHI-002 

 طالب(   –نموذج وحدة اإلسعاف والطوارئ )كشف معالجة يومية 

 )طالب( نموذج إحصاء المراجعين للمركز 
 عرض  

QFO-SS-CH-003  عرض   معالجة ومراجعة الطلبة نموذج بطاقة 

QFO-SS-CH-004 عرض   نموذج مراجعة يومية للطلبة لعيادة األسنان 

QFO-SS-CH-005 عرض   نموذج مراجعة الطلبة لعيادة األسنان 

 

  

http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-SS-PC-007.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-MR-PC-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CD-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CD-002.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CD-003.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CD-004.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CH-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CH-002.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CH-003.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CH-004.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CH-005.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-HR-CH-006.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-SS-CH-001.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-SS-CH-002.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-SS-CH-003.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-SS-CH-004.pdf
http://www.philadelphia.edu.jo/PDF/QA/forms/QFO-SS-CH-005.pdf

