تعليمات املنح لطلبة الدرا�سات العليا يف جامعة فيالدلفيا
�صادرة عن جمل�س العمداء ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة ( )5الفقرة (�أ)
من نظام الدرا�سات العليا يف جامعة فيالدلفيا

املــادة (: )1
ت�سمى هذه التعليمات " تعليمات املنح لطلبة الدرا�سات العليا يف جامعة فيالدلفيا"
ويعمل بها اعتباراً من تاريخ �صدورها.
املــادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة �إزاءها  ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
اجلامعـــــــــــــــــة :جامعة فيالدلفيا.
املجلــــــــــــــــــــ�س :جمل�س الدرا�سات العليا يف اجلامعة.
العميــــــــــــــــــــــد :عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا يف اجلامعة.
الكليـــــــــــــــــــــــــة :الكلية املعنية من كليات اجلامعة.
الق�ســــــــــــــــــــــــم :الق�سم الأكادميي يف الكلية املعنية.
جلنة الكليـــة :جلنة الدرا�سات العليا يف الكلية املعنية.
جلنة الق�سـم  :جلنة الدرا�سات العليا يف الق�سم يف الكلية املعنية    .
املــادة (:)3
تقدم اجلامعة ثالثة �أنواع من املنح لطلبة الدرا�سات العليا وهي:
�أ -منح امل�ساعدة يف التدري�س  :تعطى للطلبة الذين يكلفون ب�أعمال امل�ساعدة يف التدري�س،
مثل العمل يف غرف التح�ضري �أو املختربات �أو امليدان �أو ور�ش العمل �أو املرا�سم �أو �أية
اعمال �أخرى تت�صل بالتدري�س ويوافق عليها جمل�س الدرا�سات العليا.
ب -منح امل�ساعدة يف البحث  :تعطى للطلبة الذين يكلفون ب�أعمال امل�ساعدة يف  م�شاريع
البحث العلمي التي توافق عليها اجلامعة وتدعمها �إما مبا�شرة� ،أو بطريقة غري مبا�شرة .
ج -منح دعم بحوث الر�سائل  :وتعطى للطلبة الذين ت�شكل هذه البحوث ك ًال �أو جزءاً
من ر�سائلهم للماج�ستري �أو الدكتوراة.
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املــادة ( :)4ي�شرتط يف الطالب الذي يح�صل على منحة ما يلي :
�أ� -أن يكون م�سج ًال للدرا�سات العليا طوال املدة التي يح�صل فيها على املنحة  على �أن
يكون م�سج ًال ل�ست �ساعات معتمدة يف الف�صل على الأقل �أو �أن يكون قد �أنهى درا�سة
جميع املواد املطلوبة بنجاح وا�صبح متفرغاً لبحث الر�سالة.
ب� -أن يكون متفرغاً للدرا�سة يف اجلامعة.
ج� -أن ال يكون حا�ص ًال على منحـة �أخرى من اجلامعـة �أو غريها �أو م�ستفيداً من  برنامج
ت�شغيل الطلبة.
د� -أن ال يكون قد م�ضى على ت�سجيله يف الدرا�سات العليا يف اجلامعـة �أكثـر مـن خم�سة ف�صول
عادية يف حالة طالب املاج�ستري و�أكرث من �سبعة ف�صول عادية يف حالة طلبة الدكتوراة.
هـ� -أن ال يكون الطالب احلا�صل على املنحة يعمل يف مكان �آخر.
املــادة (:)5
�أ   -تعطى املنحة لطالب املاج�ستري ملدة ال تزيـد عن �سنتني (�أربعـــة ف�صـــول عادية
وف�صل �صيفي) ولطالب الدكتوراه ملــدة ال تزيد عـــن ثـالث �سنوات (�ستة ف�صول
عادية وف�صلني �صيفيني).
ب  -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )4من هذه التعليمات  ،يتم البـت فـي طلبـــات  املنح يف
بداية كل ف�صل درا�سي.
املادة (:)6
� أ  -تكون قيمة املنحـة ( )100مائة دينار �شهرياً بالإ�ضافة �إىل خ�صم ( )% 50من
ر�سوم ت�سجيل املـواد على �أن ال تقل �ساعات العمل عن (� )20ساعة �أ�سبوعياً.
ب -ميكن �أن تكون قيمـة هذه املنحـة  ،املكاف�أة ال�شهريـة منفردة �أو الإعفاء فقط من
 % 50من ر�سـوم ت�سجيل املواد الوارد يف الفقرة(�أ) من هذه املادة.
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املـادة ( :)7
ي�سرت�شد عند توزيع املنح وتخ�صي�صها مبا يلي :
� أ -الإمكانات املالية املتوفرة .
ب -مدى تفوق الطالب مع مراعاة ما يلي:
  .1يجب �أن ال يقل التقدير العام للطالب امل�ستجد املتقدم لطلب املنحة عن جيد جداً يف
درجة البكالوريو�س ،ويف حالة امل�ستجدين من حملة الدبلوم العايل يجب �أن ال يقل
التقدير العام عن امتياز .
  .2يجب �أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطلبة غري امل�ستجدين عن  % 80يف نهاية كل
ف�صل درا�سي لكي يتم درا�سة جتديد املنحة لهم �أو �إعطائها لهم للمرة الأوىل.
ج -مدى حاجة الطالب.
د -عــدد الطلبــة املتفرغيــن للدرا�سـات العليا يف الق�سم املتقدمني للح�صول على منح.
هـ -عــدد الطلبـة املتفرغني للدرا�سات العليــا فـي الأق�سام الأخرى املتقدمني للح�صول
على منح.
املـــادة (:)8
يقدم الطالب احلا�صل على املنحة �أو ن�صف املنحة ك�شفاً بال�ساعات التي عملها
ونوع العمل الذي قام به خالل كل ف�صل م�صدقـاً من امل�شرف عليه و رئي�س
الق�سم الذي يعمل الطالب فيه وذلك يف نهاية الف�صل.
املــادة ( :)9تعطى املنح وفق الإجراءات التالية-:
� أ -منح امل�ساعدة يف التدري�س  :يحدد املجل�س يف كل ف�صل درا�سي عدد املنح املخ�ص�صة
لكل ق�سم يف الكليات املختلفة بناء على تقرير يقدمه رئي�س الق�سم يبني فيه نوع
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العمل املتوفر وحجمه وعدد طلبة الدرا�سـات العليا املتفرغني للدرا�سـة فيه ،وتعطى
املنح بقرار من املجل�س بنا ًء على تن�سيب من جلنـة تتكون من العميد ور�ؤ�ساء �أق�سام
التخ�ص�ص يف الكليات.
ب -منح امل�ساعدة يف البحث :تعطى بقرار من املجل�س وفق الأ�صول املرعية.
ج -منح دعم الر�سائل  :تعطى بقرار من املجل�س بناء على تن�سيب من امل�شرف على
الر�سالة ورئي�س الق�سم املعني يف الكلية املعنية.
املــادة (:)10
� أ -تلغى املنحة ،ويعيد الطالــب املبالـــغ التـي دفعــت لــه بقــرار من اجلهــة التي  قررت
�إعطاءه تلك املنحة ،وذلك يف حالة خمالفته ل�شـروط املنحـــة  الواردة يف املادة رقم
(. )4
ب -توقف املنحة وال جتدد وذلك يف احلالتني التاليتني:
�  . 1إذا مل يكن �أداء الطالب مقبو ًال  ،وذلك بتن�سيب من امل�شرف �أو رئي�س ق�سم
التخ�ص�ص يف الكلية�  أو �صاحب البحث  ،ويف هذه احلالة توقف املنحة
اعتبارا من تاريخ موافقة املجل�س على ذلك.
� . 2إذا انخف�ض املعدل الرتاكمي للطالب عن .% 80
املــادة (:)11
تعر�ض احلــاالت التي مل يـرد بها ن�ص يف هذه التعليمـات على جمل�س  العمداء
للبت فيها.

49

