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تعليمات املنح لطلبة الدرا�سات العليا يف جامعة فيالدلفيا
 �سادرة عن جمل�س العمداء ا�ستنادا اإىل ن�س املادة )5( الفقرة )اأ(

من نظام الدرا�سات العليا يف جامعة فيالدلفيا
املــادة )1( : 

ت�ضمى هذه التعليمات " تعليمات املنح لطلبة الدرا�ضات العليا يف جامعة فيالدلفيا"  
ويعمل بها اعتباراً من تاريخ �ضدورها.

املــادة )2(: 
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة اإزاءها ، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

اجلامع�����������������ة: جامعة فيالدلفيا.
املجل���������������������ص:   جمل�ص الدرا�ضات العليا يف اجلامعة.

العمي����������������������د:  عميد البحث العلمي والدرا�ضات العليا يف اجلامعة.
الكلي�������������������������ة:  الكلية املعنية من كليات اجلامعة.
الق�ض������������������������م: الق�ضم االأكادميي يف الكلية املعنية.

جلنة الكلي���ة:  جلنة الدرا�ضات العليا يف الكلية املعنية.
جلنة الق�ض�م:  جلنة الدرا�ضات العليا يف الق�ضم يف الكلية املعنية.      

املــادة )3(:
 تقدم اجلامعة ثالثة اأنواع من املنح لطلبة الدرا�ضات العليا وهي:

اأ - منح امل�ضاعدة يف التدري�ص : تعطى للطلبة الذين يكلفون باأعمال امل�ضاعدة يف التدري�ص، 
مثل العمل يف غرف التح�ضري اأو املختربات اأو امليدان اأو ور�ص العمل اأو املرا�ضم اأو اأية 

اعمال اأخرى تت�ضل بالتدري�ص ويوافق عليها جمل�ص الدرا�ضات العليا.
يف  م�ضاريع  امل�ضاعدة  باأعمال  يكلفون  الذين  للطلبة  تعطى   : البحث  يف  امل�ضاعدة  منح   ب - 

البحث العلمي التي توافق عليها اجلامعة وتدعمها اإما مبا�ضرة، اأو بطريقة غري مبا�ضرة . 
 ج - منح دعم بحوث الر�ضائل : وتعطى للطلبة الذين ت�ضكل هذه البحوث كاًل اأو جزءاً 

من ر�ضائلهم للماج�ضتري اأو الدكتوراة.
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 املــادة )4(: ي�ضرتط يف الطالب الذي يح�ضل على منحة ما يلي : 
اأن  اأن يكون م�ضجاًل للدرا�ضات العليا طوال املدة التي يح�ضل فيها على املنحة  على  اأ - 
يكون م�ضجاًل ل�ضت �ضاعات معتمدة يف الف�ضل على االأقل اأو اأن يكون قد اأنهى درا�ضة 

جميع املواد املطلوبة بنجاح وا�ضبح متفرغاً لبحث الر�ضالة.
ب -  اأن يكون متفرغاً للدرا�ضة يف اجلامعة.

 ج -  اأن ال يكون حا�ضاًل على منح�ة اأخرى من اجلامع�ة اأو غريها اأو م�ضتفيداً من  برنامج 
ت�ضغيل الطلبة.

 د- اأن ال يكون قد م�ضى على ت�ضجيله يف الدرا�ضات العليا يف اجلامع�ة اأكث�ر م�ن خم�ضة ف�ضول 
عادية يف حالة طالب املاج�ضتري واأكرث من �ضبعة ف�ضول عادية يف حالة طلبة الدكتوراة.

ه�- اأن ال يكون الطالب احلا�ضل على املنحة يعمل يف مكان اآخر.
 املــادة )5(: 

ف�ض���ول عادية  )اأربع���ة  �ضنتني  عن  تزي�د  ال  ملدة  املاج�ضتري  لطالب  املنحة  اأ-   تعطى 
وف�ضل �ضيفي( ولطالب الدكتوراه مل��دة ال تزيد ع���ن ث�الث �ضنوات )�ضتة ف�ضول 

عادية وف�ضلني �ضيفيني(.
ب-  مع مراعاة ما ورد يف املادة )4( من هذه التعليمات ، يتم الب�ت ف�ي طلب���ات  املنح يف 

بداية كل ف�ضل درا�ضي.
املادة )6(: 

%( من  اإىل خ�ضم )50  باالإ�ضافة  املنح�ة )100( مائة دينار �ضهرياً   اأ-  تكون قيمة 
ر�ضوم  ت�ضجيل امل�واد على اأن ال تقل �ضاعات العمل عن )20( �ضاعة اأ�ضبوعياً.

االإعفاء فقط من     اأو  ال�ضهري�ة منفردة  املكافاأة   ، املنح�ة  قيم�ة هذه  تكون  اأن  ميكن   ب- 
% من ر�ض�وم ت�ضجيل املواد الوارد يف الفقرة)اأ( من هذه املادة.  50
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املـادة ) 7(:
ي�ضرت�ضد عند توزيع املنح وتخ�ضي�ضها مبا يلي :

 اأ - االإمكانات املالية املتوفرة .
ب - مدى تفوق الطالب مع مراعاة ما يلي:

1.  يجب اأن ال يقل التقدير العام للطالب امل�ضتجد املتقدم لطلب املنحة عن جيد جداً يف 
درجة البكالوريو�ص، ويف حالة امل�ضتجدين من حملة الدبلوم العايل يجب اأن ال يقل 

التقدير العام عن امتياز .
% يف نهاية كل  2.  يجب اأن ال يقل املعدل الرتاكمي للطلبة غري امل�ضتجدين عن 80 

ف�ضل درا�ضي لكي يتم درا�ضة جتديد املنحة لهم اأو اإعطائها لهم للمرة االأوىل.
ج - مدى حاجة الطالب.

 د -  ع��دد الطلب��ة املتفرغي��ن للدرا�ض�ات العليا يف الق�ضم املتقدمني للح�ضول على منح.
 ه�- ع��دد الطلب�ة املتفرغني للدرا�ضات العلي��ا ف�ي االأق�ضام االأخرى املتقدمني للح�ضول 

على منح.
املـــادة )8(:

 يقدم الطالب احلا�ضل على املنحة اأو ن�ضف املنحة ك�ضفاً بال�ضاعات التي عملها 
رئي�ص  و  امل�ضرف عليه  من  به خالل كل ف�ضل م�ضدق�اً  قام  الذي  العمل  ونوع 

الق�ضم الذي يعمل الطالب فيه وذلك يف نهاية الف�ضل.
املــادة )9(:  تعطى املنح وفق االإجراءات التالية:-

 اأ - منح امل�ضاعدة يف التدري�ص : يحدد املجل�ص يف كل ف�ضل درا�ضي عدد املنح املخ�ض�ضة 
نوع  الق�ضم يبني فيه  رئي�ص  تقرير يقدمه  بناء على  املختلفة  الكليات  لكل ق�ضم يف 
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العمل املتوفر وحجمه وعدد طلبة الدرا�ض�ات العليا املتفرغني للدرا�ض�ة فيه، وتعطى 
املنح بقرار من املجل�ص بناًء على تن�ضيب من جلن�ة تتكون من العميد وروؤ�ضاء اأق�ضام 

التخ�ض�ص يف الكليات.
ب -  منح امل�ضاعدة يف البحث: تعطى بقرار من املجل�ص وفق االأ�ضول املرعية.

 ج - منح دعم الر�ضائل : تعطى بقرار من املجل�ص بناء على تن�ضيب من امل�ضرف على 
الر�ضالة ورئي�ص الق�ضم املعني يف الكلية املعنية.

املــادة )10(:
 اأ-  تلغى املنحة، ويعيد الطال��ب املبال���غ الت�ي دفع��ت ل��ه بق��رار من اجله��ة التي  قررت 
املادة رقم  املنح���ة  الواردة يف  اإعطاءه تلك املنحة، وذلك يف حالة خمالفته ل�ض�روط 

. )4(
ب- توقف املنحة وال جتدد وذلك يف احلالتني التاليتني:

.  اإذا مل يكن اأداء الطالب مقبواًل ، وذلك بتن�ضيب من امل�ضرف اأو رئي�ص ق�ضم   1
املنحة  توقف  احلالة  هذه  ويف   ، البحث  �ضاحب  الكلية  اأو  يف  التخ�ض�ص 

اعتبارا من تاريخ موافقة املجل�ص على ذلك.
.% اإذا انخف�ص املعدل الرتاكمي للطالب عن 80   .  2

 املــادة )11(: 
تعر�ص احل��االت التي مل ي�رد بها ن�ص يف هذه التعليم�ات على جمل�ص  العمداء 

للبت فيها.


