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تعليامت صندوق تشغيل الطلبة يف جامعة فيالدلفيا
املادة )1(: 

تسمى هذه التعليامت"تعليامت صندوق تشغيل الطلبة يف جامعة فيالدلفيا" 

ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

املادة )2(: 

املعاين  التعليامت  هذه  يف  وردت  حيثام  التالية  والعبارات  للكلامت  يكون 

املخصصة لها أدناه. ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:

الجامعـــــة:  جامعة فيالدلفيا.

الرئيـــــــس:  رئيس جامعة فيالدلفيا.

العمـيـــــــــد:  عميد شؤون الطلبة.

العمـــــــــادة:  عامدة شؤون الطلبة.

الصندوق:  صندوق تشغيل الطلبة.

اللجنــــــــــة:  لجنة صندوق تشغيل الطلبة.

الطالــــــب:  كل طالب منتظم بالدراسة يف جامعة فيالدلفيا.

املادة )3(ة )3(:

ينشأ يف جامعة فيالدلفيا صندوق يسمى صندوق تشغيل الطلبة، ويهدف إىل ما ييل:

أ -   توفري فرص العمل للطلبة داخل الجامعة.

ب -  اإلسهام يف توفري احتياجات الجامعة من القوى البرشية العاملة.

جـ -  تدريب الطلبة وخاصة يف مجاالت تخصصاتهم.

د -  ترسيخ العمل كقيمة اجتامعية بني الطلبة.
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املادة )4(:املادة )4(: يشكل مجلس الجامعة لجنة يف بداية كل عام درايس تسمى لجنة 
صندوق تشغيل الطلبة وتتكون من:  

أ -   عميد شؤون الطلبة / رئيساً.  
ب - عضوي هيئة تدريس يختارهم رئيس الجامعة. 

جـ -   املدير املايل.                   
 د -    مدير شؤون املوظفني.             

هـ -  مدير الخدمات الطالبية /أميناً للرس
وتتوىل اللجنة املهام التالية:

1. تحديد مواعيد تشغيل الطلبة.           
2. النظر يف طلبات التشغيل املقدمة من الكلية والجهات املستفيدة.

3. تحديد قيمة ساعة العمل.
4. اعداد موازنة الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها.

اإليرادات  يتضمن  الجامعة  الجامعي ملجلس  العام  نهاية  تقرير يف  تقديم   .5
واملرصوفات وعدد الطلبة الذين استفادوا من الصندوق.

املادة )5(:املادة )5(: 
 يتم تشغيل الطالب يف الجامعة بناًء عىل طلب يقدمه للعامدة يف ضوء احتياجات الجامعة 

يف املواعيد التي تحددها اللجنة، وتبت اللجنة يف هذا الطلب استناداً للرشوط التالية:
أ -  أن ال يكون قد صدرت بحق الطالب أي عقوبة تأديبية.

ب - أن ال يكون الطالب تحت املراقبة األكادميية.                      
جـ - أن يكون الطالب مسجالً يف الجامعة وأنهى دراسة ثالثني ساعة معتمدة 

عىل األقل بنجاح.       
املادة )6(: املادة )6(: يكون الحد األقىص لساعات عمل الطالب ستني ساعة شهرياً.
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املادة )7(: املادة )7(: 
   أ -  من أجل رصف استحقاقات الطالب، تزود الكلية أو الدائرة اإلدارية التـي 
يعمل بها الطالب عميد شؤون الطلبة بنموذج التشغيل الخاص، يف نهاية 

كل شهر، ويوضح فيه ما ييل:   
1 . مكان عمل الطالب.          

2 . طبيعة العمل.
3 . الربنامج األسبوعي للعمل مع بيان عدد الساعات األسبوعية التي اشتغلها الطالب.                     

4 . تقييم أداء الطالب.
ب -  تقوم الكلية أو الدائرة التي يعمل فيها الطالب بإبالغ العامدة / الدائرة يف 
حال استنكافه أو انقطاعه عن العمل مع بيان تاريخ االستنكاف أو االنقطاع.
املادة )8(:املادة )8(:   يتم توقيف الطالب عن العمل وتبليغ العامدة بذلك يف الحاالت التالية:

أ -   صدور أي عقوبة تأديبية بحقه.
ب - إذا قرّص يف القيام بالواجبات املكلف بها أو املوكلة إليه.

املادة )9(:املادة )9(:  
 تحدد أجور ساعات العمل مببلغ ديناٍر ونصف  يف الساعة، وال تتجاوز اللجنة 

املخصصات املالية الواردة لهذا البند يف موازنة الجامعة.
املادة )10(:املادة )10(:

 أ -   تتوىل الدائرة املالية بالجامعة رصف أجور التشغيل بناًء عىل تنسيب من 

عميد  شؤون الطلبة وقرار رئيس الجامعة.

ب -  تُرصد أجور تشغيل الطلبة غري املسددين ألقساطهم يف حسابهم لدى 

الدائرة املالية.

املادة )11(:املادة )11(: عميد شؤون الطلبة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليامت.


