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الإعالن
هو و�سيلة الإت�صال الرئي�سية يف اجلامعة  ،فاطلع
�أخي الطالب وبا�ستمرار على جميع االعالنات
والر�سائل املر�سلة لك  ،والتي يتم ن�شرها يف لوحات
الإعالنات املنت�شرة يف مباين اجلامعة �أو على املوقع
الإلكرتوين للجامعة �أو بريد الر�سائل على البوابة
الإلكرتونية �أو االمييل اخلا�ص بك يف اجلامعة .
ال يجوز لأي طالب
�أن يحتج بعدم اطالعه على الن�شرات �أو التعليمات
ال�صادرة عن اجلامعة �أو الكلية .
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املقدمة
دليل الطالب هو من �أب��رز الوثائق التي حتر�ص اجلامعات املتميزة على
توفريها للطلبة بغية ثقافة الإملام وااللتزام بالتعليمات التي مت ِّثل العقد
املكتوب بني اجلامعة وبني الطلبة ،وخا�صة امل�ستجدين منهم ،مع �ضرورة
التنويه ب ��أن من حق اجلامعة �إج��راء التعديالت التي تقت�ضيها العملية
التعليمية �سواء على �صعيد التعليمات �أو على �صعيد الر�سوم اجلامعية .
�إن تر�سيخ ثقافة الإمل��ام واالل�ت��زام بالأنظمة والتعليمات يف اجلامعات ال
يهدف �إىل حتديد امل�س�ؤولية القانونية لكل من الأطراف املعنية فح�سب ،
ب � ��ل ه � ��و مي� �ث ��ل �أي � �� � �ض ��ا �أف � �� � �ض ��ل ت � ��دري � ��ب ل �ل �ط �ل �ب��ة ع� �ل ��ى م ��وا�� �ص� �ف ��ات
(امل ��واط � �ن ��ة) ال� �ت ��ي مت �ث��ل ال ��واج� �ب ��ات واحل � �ق� ��وق ط��رف �ي �ه��ا ال��رئ �ي �� �س�ين.
و�إن جامعة فيالدلفيا بو�صفها م�ؤ�س�سة تعليمية مواكبة للتطورات  ،ت�سعد
ب�أن ت�ضع بني �أي��دي طلبتها الأع��زاء الن�سخة املعتمدة والأح��دث من دليل
الطالب ،م�شتملة على ن�صو�ص التعليمات املق ّرة ح�سب الأ�صول .
راجني لطلبتنا الأعزاء دوام التقدم و النجاح
رئي�س اجلامعة
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جامعة فيالدلفيا اال�سم والداللة
جاء اختيار ا�ضم جامعة فيالدلفيا اإحيا ًء ملوروث ثقايف ي�ضفي على االأردن
عراقة نفخر بها ونعتز .ففيالدلفيا هو اال�ضم القدمي ملدينة عمان الذي
اأطلقه القائد بطليمو�ص فيالدلفيو�ص على مدينة ربة عمون �ضنة 285
قبل امليالد ،وتعني احل��ب االأخ��وي وق��د ان�ضمت ع��ام  63قبل امليالد اإىل
احتاد املدن الع�ضرة (الديكابولي�ص).
وفيالدلفيا اجلامعة :
تاأ�ض�ضت ب�ت��اري��خ ،1989/8/13وح�ضلت على االع�ت�م��اد ال�ع��ام بتاريخ
،1991/9/25وفتحت اأب ��واب �ه ��ا ل �ل �ف��وج االأول يف ال �ع ��ام اجل��ام�ع��ي
. 1992/1991
اأ�ضبحت ع�ضواً يف :
 احتاد اجلامعات العربية عام .1994 االحتاد الدويل جلامعات العامل االإ�ضالمي عام .1998 االحتاد الدويل للجامعات عام .1999ان�ضمت اإىل �ضبكة معلومات مكتبة اجلامعة الدولية التابعة جلامعة هيئة
االأ املتحدة عام . 1999
حتتل اجلامعة موقعاً متميزاً على الطريق بني عمان وجر�ص ،وميتاز موقع
اجلامعة ال��ذي تبلغ م�ضاحته ح��وايل ( 327دومن� �اً) ب��ال��روع��ة واجلمال
والطبيعة اخلالبة املالئمة حلرم جامعي متميز.

�إر�شادات عامة و هامة للطلبة
 .1على الطالب الإلتزام بن�صائح وتوجيهات املر�شد الأكادميي وح�ضور
االجتماعات الدورية التي يعقدها املر�شد مع طالبه .
 .2جميع موظفي اجلامعة يف خدمة الطلبة  ،فتعامل مع املوظف بلطف
واحرتام مبا�شر الأمر الذي ي�سهل وي�ساعد يف حل امل�صاعب التي
تواجهك.
� .3إن اال�شرتاك يف �أية خمالفة داخل اجلامعة يع ّر�ض الطالب للعقوبات
املن�صو�ص عليها يف تعليمات ت�أديب الطلبة .
� .4ضرورة التفاعل مع الن�شاطات الطالبية التي تنظم يف الكليات وعمادة
�ش�ؤون الطلبة ملا لذلك من �أثر يف �صقل �شخ�صية الطالب  ،ورفد
العملية التعليمية الأكادميية الأ�سا�س ّية .
 .5بطاقتك اجلامعية مهمة لك و�ضرورية وحتتاج �إليها لدى مراجعتك
�أي من مرافق اجلامعة  ،فحافظ عليها و�صنها من التلف �أو ال�ضياع .
 .6كل ع�ضو هيئة تدري�س يعلن عن �ساعات مكتبية حمددة ملقابلة الطلبة ،
والرد على ا�ستف�ساراتهم فتقيد �أخي الطالب بها .
 .7على جميع الطلبة الوافدين مراجعة دائرة الطلبة الوافدين يف
عمادة �ش�ؤون الطلبة لغاية توثيق بياناتهم ال�شخ�صية وا�صدار الإقامة
ال�سنوية وفقاً للقوانني املعمول بها يف اململكة الأردنية الها�شمية .
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تعريف بامل�صطلحات اجلامعية

ّ
اخلطة الدرا�سية :
جمموعة من املواد التي يتوجب على الطالب درا�ستها بنجاح للح�صول
على درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�ص الذي يدر�سه وتتكون من
متطلبات اجلامعة ،الكلية ،والتخ�ص�ص االجبارية واالختيارية.
املواد االجبارية :
جمموعة املواد التي ينبغي على الطالب اجتيازها �ضمن خطته الدرا�سية
وتتكون هذه املواد من متطلبات اجلامعة �أو الكلية �أو الق�سم ا لإجبارية.
املواد االختيارية :
جمموعة املواد التي يختارها الطالب �ضمن خطته الدرا�سية  ،وتتكون
من متطلبات اجلامعة  ،الكلية �أو من ق�سم تخ�ص�ص الطالب .
ال�ساعة املعتمدة :
وحدة قيا�س لعدد ال�ساعات التي يتوجب على الطالب ان يدر�سها
ملادة معينة كل ا�سبوع على مدار الف�صل الدرا�سي وبالن�سبة ل�ساعات
املختربات والتطبيق العملي فتح�سب ال�ساعة املعتمدة الواحدة ب�ساعتي
خمترب �أو ب�ساعتني تطبيقيتني على ا لأقل .
املتطلب ال�سابق للمادة :
املادة التي يجب على الطالب درا�ستها ليتمكن من ت�سجيل املتطلب
الالحق لها �سواء در�سها داخل اجلامعة �أو خارجها وح�صل فيها على
عالمة جناح او ر�سوب.
العبء الدرا�سي :
جمموع عدد ال�ساعات املعتمدة للمواد التي ي�سجلها الطالب يف ف�صل
درا�سي معني بحيث ال تقل عن (� )12ساعة معتمدة وال تزيد عن ()18
�ساعة معتمدة اال مبوافقة اجلهات املعنية و�ضمن �شروط معينة
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الت�سجيل :
ت�سجيل املواد التي يختارها الطالب يف كل ف�صل درا�سي بعد �أخذ موافقة
املر�شد الأكادميي عليها
منوذج الت�سجيل :
النموذج الذي ي�سجل عليه الطالب املواد التي يرغب بت�سجيلها  ،وتكون
م�ؤلفة من �أربع ن�سخ ،ويقوم الطالب بت�سليم كل ن�سخة للجهة املعنية.
منوذج االن�سحاب والإ�ضافة :
النموذج الذي يكتب عليه الطالب املواد التي يرغب ب�سحبها � ،أو
�إ�ضافتها  ،خالل فرتة ال�سحب والإ�ضافة  ،وهي اخلم�سة �أيام ا لأوىل
من بدء الدرا�سة لكل من الف�صلني الأول والثاين ( دون �أيام العطل ) ،
والثالثة �أيام الأوىل من الف�صل ال�صيفي وال تثبت املواد التي ان�سحب
منها يف �سجله الأكادميي وتر�صد له الر�سوم .
االن�سحاب مع فقدان الر�سوم :
�سحب مادة �سبق و�أن �سجل لها الطالب خالل املدة املحددة حتى نهاية
اال�سبوع الرابع ع�شر من الف�صل الدرا�سي الأول �أو الثاين ونهاية
ا لأ�سبوع ال�سابع من الف�صل الدرا�سي ال�صيفي ويف هذه احلالة تثبت
املادة يف �سجل الطالب و �إزاءها مالحظة من�سحب.
املعدل الف�صلي :
هو معدل عالمات جميع املواد التي در�سها الطالب يف ذلك الف�صل
ويح�سب ب�ضرب عالمة كل مادة حت�سب باملعدل يف عدد �ساعاتها املعتمدة
وق�سمة جمموع حوا�صل ال�ضرب الناجتة على جمموع ال�ساعات املعتمدة.
املعدل الرتاكمي :
هو معدل عالمات جميع املواد التي در�سها الطالب �ضمن خطته
الدرا�سية جناحاً او ر�سوباً حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل ويح�سب ب�ضرب
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عالمة كل مادة حت�سب باملعدل يف عدد �ساعاتها املعتمدة وق�سمة جمموع
حوا�صل ال�ضرب الناجتة على جمموع ال�ساعات املعتمدة علماً ب�أن عدد
ال�ساعات املعتمدة للمادة املعادة تدخل مرة واحدة يف جمموع ال�ساعات
املعتمدة وحت�سب اعلى عالمة ح�صل عليها الطالب يف هذه املادة.
عالمة النجاح  :احلد ا لأدنى لعالمة النجاح يف املادة هو (. )% 50
غري مكتمل :
عبارة يتم ت�سجيلها �إزاء املادة التي يتغيب الطالب عن �أداء االمتحان
النهائي فيها بعذر قهري �أو مر�ضي يقبل به عميد الكلية التي تنتمي
�إليها املادة،وعلى الطالب �إزالة هذه العبارة يف مدة �أق�صاها ا�سبوعان من
بدء الف�صل الالحق مبا يف ذلك الف�صل ال�صيفي �إذا كان م�سج ً
ال له ،
و �إال ي�سجل له عالمة (�صفر ) يف ذلك االمتحان ويعطى النتيجة التي
ي�ستحقها .
الو�ضع حتت املراقبة :
يو�ضع الطالب حتت املراقبة �إذا تدنى معدله الرتاكمي عن ( )% 60يف
نهاية �أي ف�صل درا�سي يف اجلامعة  ،با�ستثناء �أول ف�صل درا�سي للطالب
يف اجلامعة �أو يف الف�صل ا لأول يف التخ�ص�ص اجلديد وكذلك الف�صل
ال�صيفي وتقوم عمادة القبول والت�سجيل ب�إ�شعار الطالب خطياً بذلك
على �آخر عنوان له لدى اجلامعة .
ت�أجيل الدرا�سة :
يجوز للطالب �أن ي�ؤجل درا�سته يف اجلامعة مدة التزيد عن �أربعة
ف�صول درا�سية �سواء �أكانت متقطعة �أم مت�صلة  ،واليجوز للطالب ان
ي�ؤجل درا�سته �إال بعد م�ضي ف�صل درا�سي واحد على الأقل على درا�سته
اجلامعية ( وال يعترب الف�صل ال�صيفي ف�ص ً
ال درا�سيا يف هذه احلالة ) .
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فقدان املقعد :
�إذا انقطع الطالب عن الدرا�سة يف اجلامعة لف�صل درا�سي �أو �أكرث  ،ومل
يح�صل على موافقة خطية من اجلهة املخت�صة بت�أجيل درا�سته لهذه
املدة يفقد مقعده يف اجلامعة.
العام اجلامعي :
العام اجلامعي يتكون من ف�صلني درا�سيني �إجباريني مدة كل منهما
�ستة ع�شر ا�سبوعاً وف�صل �صيفي اختياري مدته ثمانية ا�سابيع .
املر�شد الأكادميي :
ع�ضو هيئة التدري�س الذي يختاره الق�سم مل�ساعدة الطالب يف اختيار
املواد املطلوبة وفقاً خلطة الطالب الدرا�سية ويقوم املر�شد بتوجيه
الطالب طيلة درا�سته اجلامعية .
رموز الأيام  :عبارة عن اخت�صار لأيام ا لأ�سبوع
ح � :أحد ن  :اثنني ث  :ثالثاء ر � :أربعاء م :خمي�س
رقم املادة :
الرقم الذي ي�سبق ا�سم املادة وميثل الكلية والق�سم ا لأكادميي وم�ستوى
ال�سنة الدرا�سية للمادة .
الرقم اجلامعي :
رقم يدل على العام اجلامعي والف�صل الذي يبد�أ الطالب الدرا�سة فيه
باال�ضافة اىل الرقم املت�سل�سل للطالب لذلك العام والف�صل الدرا�سي.
مثال  :يقر �أ الرقم اجلامعي (  )201111550على النحو التايل :
 : 2011العام الدرا�سي الذي �سجل فيه الطالب.
 : 1الف�صل الدرا�سي ا لأول.
 : 1550الرقم املت�سل�سل للطالب.
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الإر�شادات املالية
 .1يف حال ان�سحاب الطالب امل�ستجد من اجلامعة و مل ي�سجل �أي م�ساق ي�سرتد
فقط الأمانات امل�سرتدة وقيمتها  100دينار .
 .2اذا ان�سحب الطالب امل�سجل مب�ستوى �أي من ال�سنوات الدرا�سية من الف�صل
الدرا�سي خالل فرتة ال�سحب واال�ضافة يخ�سر ر�سوم الت�سجيل كاملة و
 % 10من ر�سوم ال�ساعات .
 .3اذا �سجل الطالب مل�ساقات درا�سية يف ف�صل الحق و�سدد الر�سوم املقررة ثم
ف�صل من تخ�ص�صه فتعاد له جميع الر�سوم التي دفعها �إذا مل يرغب يف
االنتقال لدرا�سة تخ�ص�ص �أخر وفق التعليمات املعمول بها وبعد �أن يربئ
ذمته من اجلامعة .
 .4الي�ستحق الطالب �أي مبلغ من الر�سوم املدفوعة يف احلاالت التالية :
�أ� -إذا ان�سحب الطالب من مادة بعد انتهاء فرتة ال�سحب والإ�ضافة .
ب�-إذا ا�ستنكف الطالب عن الدرا�سة �أو ان�سحب من اجلامعة �أوانقطع عن
الدرا�سة �أو ف�صل من اجلامعة كعقوبة وذلك بعد بداية الف�صل ما مل
ي�ستعمل حقه فيما ن�صت عليه التعليمات والتي تن�ص على "�إذا تعر�ض
الطالب غري امل�ستجد وامل�سجل مب�ستوى �أي من ال�سنوات الدرا�سية لظروف
طارئة متنعه من االلتحاق بالدرا�سة قبل بداية الف�صل وقدم تربيراً يوافق
عليه رئي�س اجلامعة  ،تعاد للطالب يف هذه احلالة كامل ر�سوم ال�ساعات
املعتمدة التي �سبق و�أن �سجل لها .
 .5يدفع الطالب امللغي قيده والذي قدم طلباً لت�أجيل الف�صل �أو الف�صول التي
ملغى وفقاً للر�سوم املقررة
انقطع فيها عن الدرا�سة غرامة �إعادة فتح قيد ً
ح�سب التعليمات .
 .6يتم احت�ساب غرامة ت�سجيل (مواد مت�أخرة ) يف كل ف�صل درا�سي ( الأول والثاين )
من كل عام جامعي على الطلبة الذين ي�سجلون موادهم الدرا�سية يف بداية الف�صل
( وقت ال�سحب والإ�ضافة ) بغ�ض النظر عن ت�سديد الر�سوم الدرا�سية .
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 .7الطالب الذي ينتقل من تخ�ص�صه �إىل تخ�ص�ص �آخر حت�سب �سعر ال�ساعة
�إىل التخ�ص�ص اجلديد ح�سب تعليمات الر�سوم اجلامعية املعمول بها يف
الف�صل الذي حول فيه الطالب .
 .8يتم دفع الر�سوم اجلامعية ب�إحدى الطرق التالية :
�أ  -يف �صندوق اجلامعة مبا�شرة
ب  -التحويل البنكي يف ح�ساب اجلامعة املعتمد لدي البنك – مرفق بيانات
التحويل
ج  -يف مكتب ارتباط اجلامعة – عمان جممع �أبو احلاج الطابق ال�سابع
Bank details :

Beneficiary Name Philadelphia University
Cairo Amman Bank

Bank Name

Philadelphia University Branch

Branch Name

1261

Sort Code

090003241075

Account No.

CAABJOAM

Swift Code

JO60CAAB1261000000090003241075

IBAN NO.

The University Address

P.O.Box : 1 Philadelphia University 19392 Jordan
Finance Dept.fax: 00962- 6 - 4799043
Email: Finance@ Philadelphia . edu .jo
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تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف جامعة فيالدلفيا

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف جامعة فيالدلفيا"
التي �أقرها جمل�س العمداء يف جل�سته رقم  2011/ 8بتاريخ 2011/ 3/ 1
املادة (:)2
ت�سري �أحكام هذه التعليمات على الطلبة املنتظمني امل�سجلني للح�صول على
درجة البكالوريو�س يف كليات اجلامعة التالية:
 الآداب والفنون العلوم العلوم الإدارية واملالية احلقوق 		 ال�صيدلة			
 الهند�سة تكنولوجيا املعلومات التمري�ضاملادة (:)3
يقر جمل�س العمداء اخلطط الدرا�سية و تعديالتها التي ت�ؤدي �إىل احل�صول
على درجة البكالوريو�س يف الكليات املختلفة ،بنا ًء على تن�سيب من جمال�س
الكليات وتو�صيات جمال�س الأق�سام الأكادميية املخت�صة.
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املادة (:)4
يكون احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة املطلوبة للح�صول على درجة البكالوريو�س
كما يلي:
� 132ساعة معتمدة
� 132ساعة معتمدة
� 132ساعة معتمدة
� 141ساعة معتمدة
� 160ساعة معتمدة
� 160ساعة معتمدة
� 132ساعة معتمدة
� 132ساعة معتمدة

كلية الآداب والفنون
كلية العلوم
كلية العلوم الإدارية واملالية
كلية احلقوق
كلية ال�صيدلة
كلية الهند�سة
كلية تكنولوجيا املعلومات
كلية التمري�ض

ّ
اخلطة الدرا�سية

املادة (:)5
ت�شمل ّ
اخلطة الدرا�سية يف كل تخ�ص�ص مُتنح فيه درجة البكالوريو�س املتطلبات
التالية:
�أو ًال :متطلبات اجلامعة :وتخ�ص�ص لها (� )27ساعة معتمدة وت�شمل:
املجال الأول:
متطلبات اجلامعة الإجبارية*� ) 12 ( :ساعة معتمدة �إجبارية جلميع الطلبة:
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رمز املادة

ا�سم املادة

 0114101مهارات اللغة العربية 1
*
 0111100علوم ع�سكرية
 0111101الرتبية الوطنية
 0130101مهارات اللغة الإجنليزية1

ال�ساعات املتطلب ال�سابق
املعتمدة
**
3
0114099
3
----3
----***
3
0130099

يدر�س الطالب ( � ) 15ساعة من املجاالت التالية بحد �أدنى مادة واحدة من
كل جمال وبحد �أق�صى مادتني من كل جمال :

____________

وتر�صد النتيجة
( * ) تعترب مادة العلوم الع�سكرية �إلزامية للطلبة الأردنيني ّ ،
(ناجح را�سب) وال تدخل يف احت�ساب املعدل الف�صلي �أو الرتاكمي  ،ويدر�س
الطلبة غريالأردنيني مادة بديلة من قائمة متطلبات اجلامعة الإختيارية .
( ** ) �أو النجاح يف �إمتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة العربية .
( *** ) �أو النجاح يف �إمتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة الإجنليزية .
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املجال الثاين  :العلوم الإن�سانية من ( � ) 6 - 3ساعات معتمدة :
رمز املادة
0114102
0130103
0140101
0140104
0140106
0140105
0140109
0140110

ال�ساعات املتطلب ال�سابق
ا�سم املادة
املعتمدة
0114101
3
مهارات اللغة العربية ()2
0130102
3
مهارات اللغة الإجنليزية ()3
----3
مهارات اللغة الفرن�سية ()1
----3
لغة �أجنبية (�إيطايل)1
----3
لغة �أجنبية (عربي )1
0140104
3
لغة �أجنبية ( �إيطايل )2
----3
مهارات اللغة ال�صينية ()1
0140109
3
مهارات اللغة ال�صينية ()2
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املجال الثالث  :العلوم الإجتماعية والإقت�صادية من (� )6 - 3ساعات معتمدة :
ال�ساعات املتطلب ال�سابق
ا�سم املادة
رمز املادة
املعتمدة
----3
 0111111مقدمة يف علم الإجتماع
----3
 0111112مقدمة يف علم النف�س
----3
 0111133الفكر واحل�ضارة الإن�سانية1
----3
 0111142و�سائل الإت�صال واملجتمع
 0115255ثقافة التنمية
----3
----3
 0420140حقوق االن�سان
----3
 0420143الثقافة القانونية

املجال الرابع  :العلوم والتكنولوجيا والزراعة من ( � ) 6 - 3ساعات معتمدة :
رمز املادة

ا�سم املادة

� 0910101صحة الإن�سان واملجتمع

مبادئ التمري�ض والإ�سعافات
0910105
الأولية

 0761111مهارات احلا�سوب
0731101

مهارات ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي

 0371111مهارات �إدارة امل�شاريع
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ال�ساعات املتطلب ال�سابق
املعتمدة
----3
3

-----

3

0750099

3

-----

3

-----

ثانياً :متطلبات الكلية :وتخ�ص�ص لها ال�ساعات املعتمدة التالية موزعة على
مواد �إجبارية و�أخرى اختيارية يحددها جمل�س الكلية :
� 24ساعة معتمدة
كلية الآداب والفنون
� 24ساعة معتمدة
كلية العلوم
كلية العلوم الإدارية واملالية � 24ساعة معتمدة
� 24ساعة معتمدة
كلية احلقوق
� 24ساعة معتمدة
كلية ال�صيدلة
� 20ساعة معتمدة
كلية التمري�ض
� 29ساعة معتمدة
كلية الهند�سة
كلية تكنولوجيا املعلومات � 24ساعة معتمدة
ثالثاً :متطلبات الق�سم :وتخ�ص�ص لها ال�ساعات املعتمدة التالية موزعة على
مواد �إجبارية و�أخرى اختيارية ،يحددها جمل�س الكلية:
� 81ساعة معتمدة
�أق�سام كلية الآداب والفنون
� 81ساعة معتمدة
�أق�سام كلية العلوم
�أق�سام كلية العلوم الإدارية واملالية � 81ساعة معتمدة
� 90ساعة معتمدة
كلية احلقوق
� 109ساعة معتمدة
كلية ال�صيدلة
� 85ساعة معتمدة
كلية التمري�ض
� 104ساعة معتمدة
�أق�سام كلية الهند�سة
�أق�سام كلية تكنولوجيا املعلومات � 81ساعة معتمدة
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املادة (:)6
�أ -ال يجوز للطالب �أن ي�سجل ملادة ما �إن مل يكن قد در�س املتطلب ال�سابق لتلك
املادة جناحاً �أو ر�سوباً  ،وبخالف ذلك يعترب ت�سجيله وعالمته يف تلك املادة
الغيني.
ب -ال يجوز للطالب �أن ي�أخذ مادة ما ومتطلبها ال�سابق يف نف�س الف�صل �إال
�إذا كان تخرجه يتوقف على ذلك �أو كان معيداً للمادة ويف هذه احلالة على
الطالب احل�صول على موافقة خطية من عميد الكلية � ،شريطة �أن اليكون
هناك �أي تزامن يف �أكرث من حالتني .

مدة الدرا�سة والعبء الدرا�سي

املادة (:)7
�أ  -احلد الأعلى ملدة الدرا�سة للح�صول على درجة البكالوريو�س هو كما يلي:
� 7سنوات
�أق�سام كلية الآداب والفنون
� 7سنوات
�أق�سام كلية العلوم
�أق�سام كلية العلوم الإدارية واملالية � 7سنوات
� 7سنوات
�أق�سام كلية احلقوق
� 8سنوات
�أق�سام كلية ال�صيدلة
� 7سنوات
�أق�سام كلية التمري�ض
� 8سنوات
�أق�سام كلية الهند�سة
�أق�سام كلية تكنولوجيا املعلومات � 7سنوات
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ب -ال�سنة الدرا�سية ف�صالن درا�سيان �إجباريان مدة كل منهما �ستة ع�شر �أ�سبوعاً
ت�شمل فرتة االمتحانات  ،وف�صل �صيفي اختياري مدته ثمانية �أ�سابيع ت�شمل
فرتة االمتحانات وملجل�س العمداء �صالحية تعديل املدة الدرا�سية للف�صل
الدرا�سي �شريطة درا�سة الطلبة ل�ست ع�شرة �ساعة تدري�سية ( من فئة
اخلم�سني دقيقة ) لكل �ساعة معتمدة .
جـ -يجري ح�ساب ال�ساعات املعتمدة لكل مادة على �أ�سا�س �أن ال�ساعة املعتمدة
الواحدة تعادل ( � )16ساعة �صفية� ،أما �ساعات املختربات والتطبيق العملي
فيجري تقوميها لكل مادة على حدة على �أن تحُ �سب ال�سـاعة املعتمدة
الواحدة ب�ساعتي خمترب �أو ب�ساعتني تطبيقيتني على الأقل.
د -يتحمل الطالب م�س�ؤولية ت�سجيل املواد التي تدخل �ضمن ّ
خطته الدرا�سية
وفقاً لإجراءات الت�سجيل املتبعة يف اجلامعة.
هـ -مع مراعاة احلد الأعلى ملدة الدرا�سة للح�صول على درجة البكالوريو�س
الوارد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يكون احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة
التي يدر�سها الطالب امل�سجل للح�صول على درجة البكالوريو�س ()12
�ساعة للف�صل الدرا�سي الواحد ،واحلد الأعلى (� )18ساعة معتمدة ،ويجوز
�أن ي�صل احلد الأعلى �إىل (� )21ساعة معتمدة �أو (� )22ساعة معتمدة �إذا
كانت ال�ساعة الإ�ضافية �ساعة تدريب �أو خمترب وذلك مبوافقة عميد الكلية
وبعد التحقق من توفر �أحد ال�شرطني التاليني :
 �أن اليقل معدل الطالب الرتاكمي عن % 76 �أن اليتوقف تخرج الطالب على ال�سماح له بدرا�سة � 21ساعة معتمدة .وُ -ي�سمح للطالب مبوافقة عميد الكلية ،بالت�سجيل لعدد من ال�ساعات يقل
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عن احلد الأدنى املبني يف الفقرة (هـ) �أعاله على �أن ال يقل عن (� )9ساعات
معتمدة.ويجوز للطالب اال�ستمرار يف درا�سة عدد من ال�ساعات املعتمدة
يقل عن احلد الأدنى(� )9ساعات معتمدة نتيجة الن�سحابه من بع�ض املواد،
وذلك يف حاالت خا�صة مربرة يوافق عليها جمل�س العمداء مع مراعاة ما
ورد يف الفقرة (ب) من املادة (.)13
ز  -احلد الأعلى لل�ساعات املعتمدة التي ي�سجلها الطالب يف الف�صل ال�صيفي على
(� )10ساعات معتمدة ،ويجوز �أن ي�صل احلد الأعلى �إىل (� )12ساعة معتمدة
�أو ( � )13ساعة معتمدة �إذا كانت ال�ساعة الإ�ضافية �ساعة تدريب �أو خمترب
وكان تخرج الطالب متوقفا ً على ذلك  ،وح�صل على موافقة عميد كليتة.
ح  -ال يجوز للطالب �أن يح�صل على الدرجة اجلامعية الأوىل يف مدة تقل عن
ثالث �سنوات درا�سية يف تخ�ص�صات كليات  :الآداب والفنون ،العلوم الإدارية
واملالية ،احلقوق والعلوم ،وتكنولوجيا املعلومات والتمري�ض ،و ال تقل عن
�أربع �سنوات درا�سية يف تخ�ص�صي الهند�سة وال�صيدلة.
ط  -ي�صنف الطالب امل�سجل لنيل درجة البكالوريو�س يف م�ستوى ال�سنة الثانية،
�أو الثالثة� ،أو الرابعة� ،إذا �أمت الطالب بنجاح درا�سة ما ال يقل عن (� )30أو
(� )60أو (� )90ساعة معتمدة على التوايل �ضمن خطته الدرا�سية ،ويعترب
الطالب يف كليتي الهند�سة وال�صيدلة يف م�ستوى ال�سنة اخلام�سة �إذا �أمت
(� )120ساعة معتمدة بنجاح.
ي  -ال�سماح للطالب الذي ا�ستنفد املدة امل�سموح بها للح�صول على درجة
البكالوريو�س ب�سبب ظروف طارئة وقاهرة بدرا�سة ف�صل �إ�ضايف واحد
ميكنه نظرياً من �أن ينهي متطلبات التخرج .
27

املواظبــــة

املادة (: )8
�أ  -ت�شرتط املواظبة جلميع الطلبة ح�سب ال�ساعات املقررة لكل مادة فـي اخلطة الدرا�سية.
ب  -ال ُي�سمح للطالب بالتغيب عن �أكرث من ( )%15من ال�ساعات املقررة للمادة.
جـ � -إذا غاب الطالب �أكرث من ( )%15من جمموع ال�ساعات املقررة للمادة دون
عذر مر�ضي �أو قهري يقبلهما عميد الكليةُ ،يحرم من التقدم لالمتحان
النهائي وتعترب نتيجته يف تلك املادة (�صفراً) ،وعليه �إعادة درا�ستها �إذا كانت
�إجبارية ،ويف جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الر�سوب يف ح�ساب معدل
عالمات الطالب الف�صلي والرتاكمي لأغرا�ض الإنذار والف�صل من الكلية.
د � -إذا غاب الطالب �أكرث من ( )%15من جمموع ال�ساعات املقررة ملادة ما وكان
هذا الغياب ب�سبب املر�ض �أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح املادة،
يعترب من�سحباً من تلك املادة وتطبق عليه �أحكام االن�سحاب ،ويب ّلغ العميد
عميد القبول والت�سجيل بذلك ،وتثبت كلمة (من�سحب) �إزاء تلك املادة يف
ال�سجل الأكادميي للطالب� ،أما الطلبة الذين ميثلون اململكة �أو اجلامعة يف
الن�شاطات الر�سمية ف ُي�سمح لهم بالتغيب بن�سبة ال تتجاوز (.)%20
هـ  -يُ�شرتط يف العذر املر�ضي �أن يكون ب�شهادة �صادرة عن طبيب عيادة الطلبة يف
اجلامعة �أو عيادة معتمدة منه �أو �صادرة عن امل�ست�شفى املعتمد من قبل اجلامعة،
و�أن تقدم هذه ال�شهادة �إىل عميد الكلية التي تطرح املادة خالل مدة ال تتجاوز
�أ�سبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة .ويف احلاالت القاهرة الأخرى
يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل �أ�سبوع من تاريخ زوال �أ�سباب الغياب.
و  -عمداء الكليات ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين وعميد
القبول والت�سجيل م�س�ؤولون عن تنفيذ �أحكام املواظبة.
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االمتحانـــــات

املادة (:)9
�أ  -تحُ �سب العالمة النهائية لكل مادة من مائة ولأقرب رقم �صحيح.
ب-
 .1العالمـة النهائية لكل مادة هي جمموع عالمـات االمتحـان النهــائي
وعالمات الأعمال الف�صلية.
 . 2يُعقد االمتحان النهائي لكل مادة مرة واحدة يف نهاية الف�صل ويكون حتريرياً
و�شام ً
ال ملقرر املادة  ،ويخ�ص�ص له ( )%40من العالمة النهائية للمادة  ،وقد
ت�شمل عالمة االمتحان النهائي امتحانات عملية و�شفوية� ،أو تقارير تخ�ص�ص
لها ن�سبة مئوية معينة ،وال تر ّد �أوراق االمتحانات النهائية �إىل الطلبة.
 . 3ت�شمل الأعمال الف�صلية لكل مادة امتحانني كتابيني على الأقل يعلم بهما
الطلبة قبل موعد عقدهما ب�أ�سبوع على الأقل  ،على �أن يعقد االمتحان
الأول يف موعد �أق�صاه نهايـة الأ�سبوع ال�ساد�س من بداية كل من الف�صلني
الأول والثاين(ونهاية الأ�سبوع الرابع من بداية الف�صل ال�صيفي) ويعقد
الإمتحان الثاين يف موعد �أق�صاه نهاية الأ�سبوع احلادي ع�شر من الف�صلني
الأول والثاين ونهاية الأ�سبوع ال�ساد�س من الف�صل ال�صيفي و ُترد الأوراق �إىل
الطلبة يف موعد �أق�صاه �أ�سبوع واحد من عقد االمتحان (�72ساعة يف الف�صـل
ال�صيفي) وقد ت�شمل الأعمال الف�صلية بالإ�ضافة �إىل االختبارين الكتابيني
الأول والثاين ثالث اختبارات ق�صريةُ .ترد �أوراقها �إىل الطلبة بعد ت�صحيحها،
ويتم توزيع عالمات االمتحانات للمواد النظرية على النحو التايل :
�أ  -يعقد لكل مادة امتحانان كتابيان تخ�ص�ص لكل منهما ( )20عالمة.
ب  -الأعمال الف�صلية ويخ�ص�ص لها ( )20عالمة .
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. 4قد ُي�ستثنى من بند (� )3أعاله مواد الندوات ،املختربات ،الأعمال امليدانية،
وامل�شاريع ،حيث يقرر جمل�س الكلية املعني �أ�سلوب تقومي هذه املواد على �أن
ُيعلن ذلك للطلبة مع بداية الف�صل الدرا�سي.
. 5كل من يتغيب عن امتحان ف�صلي معلن عنه بدون عذر مر�ضي �أو عذر
قهري يقبل به عميد الكلية التي تطرح املادة ،تو�ضع له عالمة (�صفر) يف
ذلك االمتحان وتحُ �سب يف عالمته النهائية.
. 6كل من يتغيب عن امتحان ف�صلي معلن عنه بعذر مر�ضي �أو قهري يقبل به
عميد الكلية التي تطرح املادة  ،عليه �أن يقدم ما يثبت عذره خالل �أ�سبوع
من تاريخ زوال العذر ،ويف هذه احلالة على مد ّر�س املادة �أن يعقد امتحاناً
تعوي�ضياً للطالب.
. 7كل من تغيب عن امتحان نهائي بعذر مر�ضي �أو عذر قهري يقبل به عميد
الكلية التي تطرح املادة عليه �أن يقدم ما يثبت عذره خالل ثالثة �أيام من
تاريخ عقد ذلك االمتحان.
 . 8ال يجوز للطالب احلا�صل على (غري مكتمل) �أن ي�ؤجل درا�سته يف اجلامعة
للف�صل الدرا�سي الالحق �إال بعد �إزالة (غري مكتمل) وخالف ذلك ت�سجل
له عمادة القبول والت�سجيل العالمة امل�ستحقة يف تلك املادة.
جـ  -يكلف رئي�س الق�سم الأكادميي �أحد مدر�سي املادة متعددة ال�شعب بالتن�سيق
بينهم من حيث خطة تدري�س املادة ،والكتب املقررة واالمتحانات والعالمات.
د-
 .1يقوم مدر�س املادة ب�إعالم طلبته يف بداية كل ف�صل درا�سي عـن �أ�سلوب
تقييمه لتح�صيل الطلبة يف هذه املادة .
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. 2مدر�س املادة م�س�ؤول عن ت�صحيح �أوراق االمتحانات اخلا�صة مبواده
وعن مراجعة العالمات وت�سجيلها يف الك�شوفات والق�سائم اخلا�صة بها،
وت�سليمها �إىل الق�سم الأكادميي املخت�ص خالل مدة �أق�صاها (� )48ساعة
من تاريخ عقد االمتحان النهائي لتلك املادة .
ُ . 3تر�سل ك�شوف العالمات النهائية يف كل مادة بتف�صيالتها �إىل الق�سم لدرا�ستها
ورفعها �إىل عميد الكلية العتمادها من قبل جمل�س الكلية خالل مدة �أق�صاها
(� )72ساعة من تاريخ انتهاء االمتحانات و�إر�سالها �إىل عمادة القبول
وينع �إعالن النتائج قبل ت�سليمها لعمادة القبول والت�سجيل.
والت�سجيل مُ
هـ -
 . 1ال يجوز النظر يف تعديل العالمة النهائية لطالب يف مادة ما �إال يف حاالت
ا�ستثنائية يربرها مد ّر�س املادة خطياً لعميد الكلية يف مدة �أق�صاها ثالثة ايام
بعد ت�سليم النتائج لعمادة القبول والت�سجيل ،وعلى العميد عر�ض املو�ضوع
على جمل�س الكلية ويف �ضوء قناعة املجل�س ين�سب لرئي�س اجلامعة لتعديل
العالمة النهائية للطالب ويبلغ العميد عمادة القبول والت�سجيل بذلك.
. 2يجوز �أن يتقدم الطالب بطلب مراجعة عالمة ورقة االمتحان النهائي �أو
الإمتحانات املحو�سبة ( الأول  ،الثاين  ،النهائي ) �إىل عميد الكلية املخت�ص
يف مدة �أق�صاها ثالثة �أيام من ظهور النتائج على منوذج خا�ص معد لهذه
الغاية مقابل ر�سم مقداره ع�شرة دنانري .
. 3تقت�صر عملية املراجعة على اخلط�أ املادي يف جمع العالمات �أو ن�سيان
ت�صحيح �أ�سئلة �أو �أجزاء منها ،وتقوم جلنة م�ؤلفة من عميد الكلية ورئي�س
الق�سم ومد ّر�س املادة مبراجعة ورقة االمتحان.
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و  -ترد جميع �أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث �إىل الطالب بعد
ت�صحيحها ،وت�سجيل عالماتها� .أما �أوراق االمتحان النهائي ف ُتحفظ لدى
عمادة الكلية ملدة ف�صلني درا�سيني.
ز-
� .1إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي ملادة ما بعذر مر�ضي �أو قهري يقبل
به عميد الكلية التي تطرح املادة  ،ت�سجل له عبارة (غري مكتمل) �إزاء هذه
املادة وعلى الطالب �أن يتقدم للإمتحان التعوي�ضي خالل اول ا�سبوعني
من بداية الف�صل الالحق مبا يف ذلك الف�صل ال�صيفي �إذا كان م�سج ً
ال له
واال تر�صد له عالمة ( �صفر ) يف ذلك االمتحان ويعطى النتيجة التي
ي�ستحقها  .ويعقد االمتحان التعوي�ضي يف املادة املعنية للطلبة املتوقع
تخرجهم يف مدة اق�صاها ا�سبوع من تاريخ اعطاء االمتحان للمادة التي
ح�صل فيها على عالمة (غري مكتمل) ويقوم مدر�س املادة باعداد امتحان
تعوي�ضي مكافئ لالمتحان الذي تقدم له جميع الطلبة وذلك بعلم رئي�س
الق�سم وعميد الكلية والتن�سيق الكامل معهما .
 .2كل من تغيب عن امتحان نهائي دون عذر مر�ضي �أو قهري يقبل به عميد
الكلية التي تطرح املادة تر�صد له مالحظة (غائب) يف ذلك االمتحان،
ويعترب هذا التغيب بعذر مقبول عند تقدمي ما يثبت ذلك ،وعندها حتول
النتيجة �إىل (غري مكتمل) ،وعلى الطالب �أن يزيل عبارة (غري مكتمل)
وفق �أحكام الفقرة ( )1من (ز) ،وبخالف ذلك تعترب عالمته يف ذلك
االمتحان (�صفراً) وحت�سب �ضمن معدله الرتاكمي.
ح-
 .1احلد الأدنى لعالمة النجاح يف املادة هو ( ،)% 50واحلد الأدنى للعالمة
النهائية للمادة هو (.)% 35
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 . 2مع مراعاة �أحكام املادة ( )10يكون املعدل الرتاكمي معدل عالمات جميع
املواد التي در�سها الطالب جناحاً �أو ر�سوباً حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل.
وتدخل املواد التي يح�صل فيها الطالب على عبارة (غري مكتمل) يف ح�ساب
املعدالت الرتاكمية عند �إزالة تلك العبارة.
 . 3ت�صنف املعدالت الرتاكمية وفق التقديرات املبينة يف اجلدول التايل:
التقدير
املعدل الرتاكمي
ممتاز
% 100 – 84
جيد جداً
� – 76أقل من % 84
جيد
� – 68أقل من % 76
مقبول
� – 60أقل من % 68
. 4املعدل الف�صلي هو معدل عالمات جميع املواد التي در�سها الطالب يف ذلك
الف�صل.
. 5مع مراعاة �أحكام املادة ( )10يجري احت�ساب �أي من املعدالت ال�سابقة
ب�ضرب عالمة كل مادة حتت�سب يف املعدل يف عدد �ساعاتها املعتمدة وق�سمة
جمموع حا�صل ال�ضرب على جمموع ال�ساعات املعتمدة التي در�سها الطالب
جناحاً �أو ر�سوباً .
. 6يح�سب املعدل لأقرب منزلة ع�شرية واحدة.
 .7ي�ضع العميد ا�سم الطالب الذي يح�صل على معدل ف�صلي مقداره
( )% 90ف�أكرث على الئحة �شرف الكلية ويثبت ذلك يف �سجله الأكادميي،
�شريطة �أن ال يقل عب�ؤه الدرا�سي لذلك الف�صل عن (� )12ساعة معتمدة
حم�سوبة �ضمن املعدل الرتاكمي و�أن اليكون قد �أنذر �إنذاراً �سلوكياً .
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�إعادة درا�سة املواد

املادة (:)10
�أ  -يف جميع حاالت الإعادة تدخل العالمة الأعلى التي يح�صل عليها الطالب
يف تلك املادة يف ح�ساب معدله الرتاكمي ،وتحُ �سب العالمة الأعلى فقط
لأغرا�ض �إمتام متطلبات التخرج املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من
املادة ( )18من هذه التعليمات.
ب -يف حالة �إعادة الطالب درا�سة �أي مادة ف�إن �ساعات تلك املادة تدخل يف
ح�ساب عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط.
جـ -يجوز للطالب �إعادة درا�سة �أي مادة لأغرا�ض رفع معدله الرتاكمي يف تلك املادة.
د  -يجوز للطالب درا�سة مادة اختيارية �أو حرة بدي ً
ال عن مادة اختيارية �أو حرة
ر�سب فيها.

و�ضع الطالب حتت املراقبة

املادة (:)11
�أ  -يو�ضع الطالب حتت املراقبة �إذا نق�ص معدله الرتاكمي عن ( )%60يف نهاية
�أي ف�صل درا�سي با�ستثناء الف�صل الدرا�سي الأول له يف اجلامعة والف�صل
ال�صيفي ويف حالة قبول الطالب على الف�صل ال�صيفي يعترب الف�صل الأول
الذي يليه �أول ف�صل للطالب وتقوم عمادة القبول والت�سجيل ب�إ�شعار
الطالب خطياً بو�ضعه حتت املراقبة على �آخر عنوان له لدى اجلامعة.
ب  -على الطالب الذي يو�ضع حتت املراقبة �أن يزيل الأ�سباب التي �أدّت �إىل و�ضعه
حتت املراقبة يف مدة �أق�صاها ثالثة ف�صول درا�سية ( ال يح�سب الف�صل
ال�صيفي منها) بعد الف�صل الذي ُو�ضع ب�سبب نتائجه فيه حتت املراقبة.
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جـ � -إذا مل يتمكن الطالب من �إزالة الأ�سباب التي �أ ّدت �إىل و�ضعه حتت املراقبة
مبوجب الفقرة (ب) من هذه املادة ُيف�صل من ق�سم تخ�ص�صه.
د  -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )11الفقرة (�أ)  ،يُ�ستثنى من الف�صل من التخ�ص�ص
تنفيذاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه املادة كل طالب ح�صل على معدل تراكمي
(� )% 59.9 - 59.5أو �أمت بنجاح (� )90ساعة معتمدة يف كليات الآداب
والفنون ،العلوم ،العلوم الإدارية واملالية ،احلقوق ،تكنولوجيا املعلومات
والتمري�ض ،و (� )105ساعة معتمدة يف كليتي الهند�سة وال�صيدلة ،على
�أن تكون هذه ال�ساعات حم�سوبة وفق اخلطة الدرا�سية لق�سم التخ�ص�ص.
هـ  -يف�صل الطالب من ق�سمه �إذا ح�صل على معدل تراكمي يقل عن ( )%50يف
�أي ف�صل درا�سي با�ستثناء الف�صل الدرا�سي الأول والف�صل ال�صيفي وذلك بعد
درا�سة ما ال يقل عن (� )12ساعة معتمدة تدخل يف ح�ساب معدله الرتاكمي.
و� -إذا ف�صل الطالب من تخ�ص�صه اجلديد مرة �أخرى وفق �أحكام املادة ()11
من تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف�صل من اجلامعة نهائياً.
املادة (:)12
يجوز للطالب املف�صول من ق�سمه ح�سب �أحكام الفقرة (جـ) �أو الفقرة (هـ) من
املادة ( )11من هذه التعليمات� ،أن يتقدم بطلب انتقال �إىل �أق�سام اجلامعة الأخرى
قبل بداية الف�صل الالحق ،وتطبق عليه �أحكام املادة ( )17من هذه التعليمات ،و�إذا
مل يتم قبوله يف �أي ق�سم �آخر يف�صل نهائياً من اجلامعة ،وعند قبول الطالب يف
الق�سم اجلديد يح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى ل�سنوات التخرج مقابل
كل (� )15ساعة معتمدة احت�سبت له.
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االن�سحاب من املواد و�إ�ضافتها

املادة (:)13
�سجل لها ،و�إ�ضافة مواد جديـدة
�أ  -ي�سمح للطالب باالن�سحاب من مواد ّ
خالل اخلم�سة �أيام الدرا�سية الأوىل (دون �أيام العطل) من الف�صلني
الدرا�سيني الأول والثاين ،وخالل الثالثة �أيام الدرا�سية الأوىل (دون
�أيام العطل) من الف�صل ال�صيفي  ،وال تثبت املواد التي ان�سحب منها يف
�سجله الأكادميي.
ب  -مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة والفقرة (و) من املادة (،)7
ُي�سمح للطالب باالن�سحاب من درا�سة مادة �أو �أكرث يف مدة �أق�صاها نهاية
نْ
الدرا�سيي الأول والثاين ،ونهاية
الأ�سبوع الرابع ع�شر من الف�صلني
الأ�سبوع ال�سابع من الف�صل ال�صيفي ،وال تر�سل الكليات قوائم احلرمان
قبل هذه املدة حيث الي�سمح باالن�سحاب بعدها ويف هذه احلالة تثبت
املادة يف �سجل الطالب ويكتب �إزاءها مالحظة (من�سحب) وال تدخل يف
عدد ال�ساعات التي در�سها الطالب من حيث النجاح والر�سوب ومتطلبات
التخرج ،و�إذا مل ين�سحب الطالب خالل املدة املذكورة ،فعلى مدر�س املادة �أن
يثبت نتيجة الطالب يف ك�شف العالمات .وال يجوز نتيج ًة لهذا االن�سحاب
�أن يقل عدد ال�ساعات امل�سجل لها الطالب عن احلد الأدنى للعبء الدرا�سي
امل�سموح به وفق هذه التعليمات �إال بقرار من جمل�س العمداء .
جـ �-إذا اعترب الطالب من�سحباً من جميع املواد التي �سجل لها يف ف�صل ما
مبقت�ضى الفقرة (و) من املادة ( )8من هذه التعليمات تكون درا�سته يف
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ذلك الف�صل (م�ؤجلة) ،ويح�سب هذا الف�صل من مدة الت�أجيل امل�سموح
بها يف الفقرة (�أ) من املادة ( )14من هذه التعليمات ،ويثبت ذلك يف
�سجله الأكادميي.
د  -يجوز للطالب �أن يتقدم بطلب لعميد الكلية باالن�سحاب من جميع املواد
التي �سجلها لذلك الف�صل ،وبعد موافقة جمل�س العمداء بتو�صية من
جمل�س الكلية على ذلك و تعترب درا�سته يف ذلك الف�صل م�ؤجلة ،وعلى
الطالب �أن يتقدم مبثل هذا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائية
ب�أ�سبوعني على الأقل.
هـ -ال يجوز االن�سحاب من املواد العملية امل�سجلة متزامنة مع املواد النظرية
�أو العك�س وامنا يتم االن�سحاب منها ب�شكل متزامن.
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ت�أجيل الدرا�سة واالنقطاع عنها واالن�سحاب من اجلامعة

املادة (:)14
�أ  -يجوز للطالب �أن ي�ؤجل درا�سته يف اجلامعة مدة ال تزيـد علـى �أربعـة ف�صول
(�سنتني) �سواء كانت منقطعة �أو مت�صلة وميكن ملجل�س العمداء النظر
يف الت�أجيل ملدة تزيد عن ( )4ف�صول وال تتجاوز ( )6ف�صول� ،شريطة
توفر �شاغر يف التخ�ص�ص املطلوب حني العودة �إىل اجلامعة.
ب � -إذا بد�أ التدري�س يف �أي من الف�صلني الدرا�سيني الأول �أو الثاين ومل يكـن
الطالب م�سج ً
ال لذلك الف�صل ،يعترب ت�سجيله يف اجلامعة الغياً �إال �إذا تقدم
بعذر قهري تقبله اجلهة املخت�صة بقبول العذر .وتوزع �صالحية قبول العذر
على النحو الآتي:
عميد الكلية� :إذا قدم العذر خالل �أ�سبوعني من بدء الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
ميكن يف هذه احلالة ال�سماح للطالب بالت�سجيل على املواد �أو ت�أجيل درا�سته.
جمل�س العمداء :بتن�سيب من جمل�س الكلية� ،إذا قدم العذر خالل فرتة تزيد على
�أ�سبوعني من بدء الدرا�سة ويف حال قبول عذره يعترب م�ؤج ًال لدرا�سته يف ذلك الف�صل.
جـ  -ال حتت�سب مدة الت�أجيل من احلد الأعلى ل�سنوات التخرج �أو لغايات �إزالة
�أ�سباب الو�ضع حتت املراقبة.
د � -إذا جتاوز الطالب مدة الت�أجيل التي متت املوافقة عليها يفقد مقعده
باجلامعة ،ويجوز له �أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق باجلامعة ف�إذا ُقبل
يف ق�سم التخ�ص�ص نف�سه يحتفظ ب�سجله الأكادميي كام ً
ال على �أن يكمل
متطلبات التخرج .ويف هذه احلالة تحُ �سب له مدة الدرا�سة ال�سابقة �ضمن
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احلد الأعلى ل�سنوات التخرج .و�إذا ُقبل يف ق�سم �آخر تط ّبق عليه �أحكام
الفقرتني (ب) و (ج) من املادة ( )18من هذه التعليمات ،ويف احلاالت
التي يفقد فيها الطالب مقعده ب�سبب التجاوز بعذر قهري ،فلمجل�س
العمداء بنا ًء على تن�سيب من جمل�س الكلية اعتبار مدة التجاوز �ضمن
احلد الأعلى ملدة الت�أجيل امل�سموح بها بالفقرة (�أ) من هذه املادة.
هـ -ال ت�ؤجل الدرا�سة للطالب اجلديد يف اجلامعة �أو الطالب املنتقل �إليها �إال
بعد م�ضي ف�صل درا�سي واحد على الأقل على درا�سته يف اجلامعة.
و � -إذا رغب الطالب يف االن�سحاب من اجلامعة فعليه �أن يتقدم بطلب على
النموذج املقرر �إىل عمادة القبول والت�سجيل ،ويف هذه احلالة تثبت له
يف �سجله مالحظة (من�سحب من اجلامعة) ويفقد مقعده فيها .ويبلغ
عميد القبول والت�سجيل اجلهات ذات العالقة داخل اجلامعة وخارجها
بحاالت االن�سحاب و�إذا رغب يف االلتحاق ثانية باجلامعة فعليه �أن يتقدم
بطلب جديد ويف حالة قبوله يف ق�سم تخ�ص�صه نف�سه يحتفظ ب�سجله
الأكادميي كام ً
ال على �أن يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة الدرا�سية
املعمول بها عند عودته �إىل اجلامعة ،وتحُ �سب له مدة الدرا�سة ال�سابقة
�ضمن احلد الأعلى ل�سنوات التخرج ،و�إذا ُقبل يف ق�سم �آخر تط ّبق عليه
�أحكام املادة ( /17ب) .
ز � -إذا انقطع الطالب عن الدرا�سة لف�صل درا�سي �أو �أكرث ،ومل يح�صل على
موافقة خط ّية من العميد املعني بت�أجيل درا�سته لهذه املدة يفقد مقعده
يف اجلامعة ويف هذه احلالة يجوز له �أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق
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باجلامعة ،ف�إذا ُقبل يف ق�سم تخ�ص�صه نف�سه يحتفظ ب�سجله الأكادميي كام ً
ال
على �أن يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة الدرا�سية املعمول بها عند عودته
�إىل اجلامعة ،وتحُ �سب له مدة الدرا�سة ال�سابقة �ضمن احلد الأعلى ل�سنوات
التخرج .و�إذا ُقبل يف ق�سم �أكادميي �آخر تط ّبق عليه �أحكام املادة (/17ب)
من هذه التعليمات  .ويف احلاالت التي يفقد فيها الطالب مقعده ب�سبب عدم
ت�سجيله ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث وبعذر قهري ،فلمجل�س العمداء وبنا ًء على
تن�سيب من جمل�س الكلية اعتبار هذه املدة �ضمن احلد الأعلى ملدة الت�أجيل
امل�سموح بها يف الفقرة (�أ) من املادة ( )14من هذه التعليمات.
ح  -ال يجوز للطالب احلا�صل على غري مكتمل �أن ي�ؤجل درا�سته يف اجلامعة
للف�صل الدرا�سي الالحق اال بعد �إزالة غري مكتمل و خالف ذلك ت�سجل
له عمادة القبول و الت�سجيل العالمة امل�ستحقة يف تلك املادة.
ط  -خلو �سجله من الإنذارات ال�سلوكية.
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االنتقال من اجلامعات الأخرى

املادة (:)15
�أ  -يتم تقدمي طلبات االنتقال من جامعات �أخرى وفق ال�شروط التالية:
� .1أن ي�ستويف الطالب �شروط القبول يف اجلامعة و�أن ي�ستويف ال�شروط
الأخرى التي تطلبها الكلية املعنية ويقرها جمل�س العمداء.
� . 2أن يكون الطالب منتق ً
ال من جامعة� ،أو معهد جامعي �أو كلية جامعية
معرتف بها.
 .3خلو �سجله من الإنذارات ال�سلوكية .
ب  -حتول عمادة القبول والت�سجيل الطلبات املقبولة �إىل عميد الكلية
املخت�ص حل�ساب ال�ساعات التي در�سها الطالب يف جامعته يف �ضوء اخلطة
الدرا�سية للق�سم الذي �سيتخ�ص�ص فيه ،على �أن ال ُيح�سب له �أكثــــر مـــن
 %50مـــع مراعـــــــاة قــــــرار جمل�س التعليم العايل رقم  2015/3بتاريخ
 2015/1/27بعدم احت�ساب �أي �ساعات معتمدة م�ضى على درا�ستها �أكرث
من (� )7سنوات للتخ�ص�صات العلمية وخم�سة ع�شر �سنة للتخ�ص�صات
االن�سانية من جمموع ال�ساعات املعتمدة �ضمن اخلطة الدرا�سية املعتمدة
لهذا التخ�ص�ص  ،وتبلغ عمادة القبول والت�سجيل خطياً بذلك.
جـ  -ال تدخل املواد التي �سبق �أن در�سها الطالب يف جامعة  /جامعات �أخرى
�ضمن معدالته الرتاكمية يف جامعة فيالدلفيا.
د ُ -يح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى ل�سنوات التخرج مقابل كل
(� )15ساعة معتمدة تحُ �سب للطالب من خارج اجلامعة.
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احت�ساب �ساعات معتمدة من خارج جامعة فيالدلفيا لطلبتها

املادة (: )16
مع مراعاة ما ورد يف الفقرات (ب  ،جـ  ،د ) من املادة ( )15والفقرة (جـ ) من
املادة ( )18من هذه التعليمات ُي�سمح لطلبة جامعة فيالدلفيا بدرا�سة مواد يف
جامعة �أخرى معرتف بها خالل �أي ف�صل درا�سي �صيفي على �أن اليتجاوز عدد
ال�ساعات التي يدر�سها الطالب خالل الف�صول ال�صيفية ت�سع �ساعات معتمدة ،
وحت�سب لهم هذه ال�ساعات وفق ال�شروط التالية :
� . 1أن يح�صل الطالب على موافقة خطية م�سبقة من عميد كليته بنا ًء على
تن�سيب من رئي�س الق�سم .
� . 2أن يكون الطالب قد �أنهى بنجاح درا�سة ما اليقل عن (� )36ساعة معتمدة
يف جامعة فيالدلفيا .
� . 3أن تكون املواد غري مطروحة يف الف�صل الدرا�سي ال�صيفي �أو يوجد تعار�ض
الميكن حله يف اجلدول الدرا�سي للطالب .
� . 4أن تكون املواد التي �سيتم درا�ستها معادلة من حيث املحتوى وعدد ال�ساعات
للمواد يف اخلطة الدرا�سية للطالب .
� .5أن اليتجاوز الطالب �شروط العبء الدرا�سي امل�سموح به يف جامعة فيالدلفيا .
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االنتقال من ق�سم �إىل �آخر يف اجلامعة

املادة (:)17
�أ  -يتم تقدمي طلبات االنتقال �إىل عمادة القبول والت�سجيل يف بدايـة الف�صـل
الدرا�سي الأول �أو الثاين �أو الف�صل ال�صيفي من كل عام ،ويبت يف هذه
الطلبات وفق ال�شروط التالية:
� . 1أن ال يكون قد ُف�صل �أو انتقل من الق�سم الذي يرغب يف االنتقال �إليه.
� . 2أن يكون معدله يف الثانوية العامة �ضمن املعـدالت املقبولـة ح�سب �أ�س�س
القبول املعتمدة يف الق�سم الذي يرغب يف االنتقال �إليه �سنة التحاقه يف
اجلامعة �أو �سنة تقدميه طلب االنتقال.
� . 3أن يتوفر ال�شاغر يف الق�سم الذي يرغب يف االنتقال �إليه.
ب-
 . 1عند انتقال الطالب �إىل ق�سم �آخر تحُ �سب له املواد التي يختارها من املواد
التي در�سها يف الق�سم املنتقل منه ،وتكون �ضمن اخلطة الدرا�سية للق�سم
املنتقل �إليه ،وتدخل عالمات تلك املادة �أو املواد يف املعدل الرتاكمي للطالب.
 . 2يجوز للطالب املنتقل من ق�سم �إىل �آخر يف اجلامعة �أن يطلب خطياً
من عميد الكلية التي انتقل �إليها �إلغاء �سجله الأكادميي ال�سابق ودون
احت�ساب �أي مادة منها  ،ويف هذه احلالة يعترب طالباً م�ستجداً بالكامل.
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متطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س

املادة (:)18

مُتنح درجة البكالوريو�س للطالب بعد �إمتام املتطلبات التالية:

�أ  -النجاح يف جميع املواد املطلوبة ح�سب اخلطة الدرا�سية املقررة لدرجة
البكالوريو�س يف ق�سم تخ�ص�صه واحل�صول على معدل تراكمي ال يقل
عن ( )% 60يف جميع املواد التي در�سها.
ب  -عدم جتاوز احلد الأعلى ل�سنوات التخرج املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ)
من املادة ( )7من هذه التعليمات.
جـ � -أن يكون طالباً منتظماً يف �آخر ثالثة ف�صول درا�سية له يف اجلامعة مبا
فيها الف�صل الذي �سيتخرج فيه حتى لو كان ف�ص ً
ال �صيفياً وال تعترب
مدة الت�أجيل �ضمن هذه املدة.
د  -التقيد ب�أحكام املادة ( )15من هذه التعليمات حيثما يلزم.
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�أحكام عامة

املادة (:)19
�أ � -إذا توقف احتمال تخرج طالب على درا�سة مادتني وكانتا غري مطروحتني
�أو متعار�ضتني مع مواد اجبارية �أخرى �أو ما هو يف حكم ذلك فلعميد
كليته بعد �أخذ ر�أي رئي�س الق�سم �أن يوافق على �أن يدر�س الطالب مادتني
بديلتني عنهما وان يعلم عميد القبول والت�سجيل بذلك .
ب � -إذا توقف احتمال تخرج طالب على اجتياز مادة واحدة �سبق �أن ر�سب فيها
ثالث مرات ف�أكرث ف�إنه يجوز مبوافقة عميد كليته بنا ًء على تن�سيب من
رئي�س الق�سم املخت�ص ال�سماح له بدرا�سة مادة بديلة مع مراعاة قرار جمل�س
العمداء رقم  1998/ 13بتاريخ  1998 /4/ 5والذي ين�ص علــى :
� .1أن تكون املادة البديلة يف م�ستوى املادة االجبارية غري املطروحة �أو
املتعار�ضة مع مادة اجبارية �أخرى.
� .2أن تكون بنف�س املجال كما حددت هذه املعايري االعتماد اخلا�ص.
� .3أن يكون الطالب قد جنح يف املتطلب ال�سابق �إن وجد للمادة التي �سيدر�س
الطالب مادة بديلة عنها �أو ي�أخذها متزامنة معها لأغرا�ض التخرج.
املادة (:)20
�إذا احتاج الطالب �إىل ت�سجيل �أقل من (� )12ساعة معتمدة يف ف�صل تخرجه
فله �أن ي�سجل ما يحتاج �إليه من �ساعات التخرج.
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املادة (:)21
�أ � -إذا رغب طالب حا�صل على درجة البكالوريو�س من جامعة فيالدلفيا
فـي تخ�ص�ص ما يف الدرا�سة لدرجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص �آخر يف
اجلامعة ،فعليه �أن يتقدم بطلب �إىل عمادة القبول والت�سجيل .ويبت يف
طلبه وفق �شروط القبول للتخ�ص�ص اجلديد .ويحول طلبه �إىل عميد
الكلية املخت�ص حل�ساب املواد التي جنح فيها ،والتي تقع �ضمن اخلطة
الدرا�سية للتخ�ص�ص اجلديد ،ويح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد
الأعلى ل�سنوات التخرج مقابل كل (� )15ساعة معتمدة مبا اليزيد عن
 % 50من ال�ساعات املعتمدة املت�ضمنة يف اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�ص
وال تدخل املواد املحت�سبة له يف ح�ساب املعدل الرتاكمي.
ب -تطبق �أحكام املادة( )15من هذه التعليمات على الطلبة احلا�صلني على
درجة البكالوريو�س من جامعة �أخرى ،والراغبني يف الدرا�سة يف جامعة
فيالدلفيا يف تخ�ص�ص �آخر.
جـ � -إذا تقدم طالب منتظم يف جامعة فيالدلفيا بطلب لاللتحاق بها يف تخ�ص�ص
�آخر يحتفظ ب�سجله الأكادميي كام ً
ال ،على �أن يكمل متطلبات التخرج
يف التخ�ص�ص الثاين وفق �أحكام املادة ( )21الفقرة (�أ) ويف هذه احلالة
حت�سب له مدة الدرا�سة ال�سابقة �ضمن احلد الأعلى ل�سنوات التخرج.
د -جميع الوثائق التي يتقدم بها الطالب مع طلب القبول للجامعة تعترب
ملكاً للجامعة وغري م�سرتدة .
هـ� -إذا تبني يف �أي وقت �أن �أي من هذه الوثائق �أو املعلومات التي تقدم بها
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الطالب للجامعة مزورة وغري �صحيحة ف�إن للجامعة احلق بف�صله
ف�ص ً
ال نهائياً مع عدم رد الر�سوم �أو ا�صدار �أية وثيقة له دون �سابق انذار.
و  -يقوم الطالب الذي مل ي�ستكمل متطلبات تخرجه لأي ف�صل درا�سي نتيجة
وجود امتحان غري مكتمل عليه يف مادة من املواد بالت�سجيل �صفر �ساعة
للف�صل الدرا�سي الذي ي�ستكمل فيه متطلبات املواد وي�سدد الر�سوم
الف�صلية املطلوبة منه ح�سب الأ�صول ليتم تخرجه مع الطلبة املتوقع
تخرجهم يف نهاية الف�صل الدرا�سي الذي �أنهى فيه متطلبات تخرجه.
ز  -ينظر جمل�س العمداء يف الطلب الذي يتقدم به الطالب لت�أجيل تخرجه
بهدف رفع معدله الرتاكمي ويف حالة املوافقة يجب �أن ال يقل عدد
ال�ساعات التي ي�سجلها عن ثالث �ساعات لف�صل درا�سي واحد �أو الف�صل
ال�صيفي وملرة واحدة  ،على �أن تكون املواد �ضمن خطته الدرا�سية مع
مراعاة املادة (  ) 7من تعليمات منح درجة البكالوريو�س
ح  -على الطلبة الذين تقت�ضي اخلطة الدرا�سية لهم اجتياز مادة التدريب
العملي �أو امليداين بعدد حمدد من ال�ساعات املعتمدة يف اخلطة الدرا�سية
الت�سجيل لهذه املادة ح�سب الأ�صول ويجوز للعميد يف احلاالت التي
تتوفر فيها خربة عملية �سابقة ومقبولة �أن يقرر ا�ستبدال التدريب
امليداين الفعلي مب�شروع بحثي �أو حلقات نقا�شية يعد على �أثرها الطالب
تقريراً يتم اعتماده لغايات اجتياز املادة.
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املادة (:)22
ق�سم التخ�ص�ص و عمادة القبول والت�سجيل م�س�ؤوالن عن متابعة ال�سري
الأكادميي للطالب والتحقق من ا�ستيفائه ل�شروط التخرج.
املادة (:)23
على الطالب �أن يح�صل على م�صدقة براءة ذمة من اجلامعة ال�ستكمال
�إجراءات تخرجه.
املادة (:)24
ال يجوز لأي طالب �أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات �أو بعدم اطالعه على
الن�شرات ال�صادرة عن اجلامعة� ،أو على ما ُين�شر على لوحة �إعالناتها فيما
يتعلق بهذه التعليمات.
املادة (:)25
حتمل �شهادة البكالوريو�س تاريخ ا�ستحقاقها.
املادة (:)26
يبت جمل�س العمداء يف الإ�شكاالت التي قد تن�ش�أ عن تطبيق هذه التعليمات.
املادة (:)27
رئي�س اجلامعة ،وعمداء الكليات وعميد القبول والت�سجيل ،مكلفون بتنفيذ
�أحكام هذه التعليمات.
املادة (:)28
تلغي هذه التعليمات �أي تعلميات �سابقة بهذا اخل�صو�ص.
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تعليمات �إ�ضافية �أقرها جمل�س العمداء
�أ .يتم اعتماد نتيجة (ناجح/را�سب) ملادة التدريب العملي يف جميع الكليات
املعنية بذلك با�ستثناء كليتي العلوم الإدارية واملالية والتمري�ض ( قرار
جمل�س العمداء يف جل�سته رقم  2011/23بتاريخ . ) 2011/6/14
ب -يتم مراجعة العالمات اخلا�صة بالطلبة اخلريجني قبل اقرار النتائج
النهائية من جمل�س العمداء و�إر�سالها �إىل وزراة التعليم العايل ،وال يجوز
حتت �أي ظرف كان �أن تتم مراجعة بعد ذلك .
جـ  -قيد الإجناز » «In Progressيتم ا�ستخدامها مع مادة “الر�سالة” يف برنامج
املاج�ستري ومواد “م�شروع البحث والتدريب امليداين” لدرجة البكالوريو�س .

ح  -ا�ستبدال م�سمى مادة “م�شروع تخرج” يف اخلطط الدرا�سية مب�سمى “م�شروع”
�أو “ م�شروع بحث” مع االحتفاظ بنف�س رقم املادة يف اخلطة الدرا�سية.
هـ -يتم ا�ستيفاء مبلغ ( )25ديناراً كغرامة ت�أخري من الطالب الذي انقطع
عن الدرا�سة ف�ص ً
ال درا�سياً �أو �أكرث ثم تقدم بطلب لإعتبار الفرتة التي
انقطع فيها م�ؤجلة.
و -ال ي�سمح لأي طالب من دخول االمتحان النهائي �إال بعد �إبراز بطاقة دخول
الإمتحان من الدائرة املالية تثبت ب�أنه �سدد جميع الر�سوم املطلوبة منه.
ز  -تكون الفرتة الزمنية املعتمدة ملعادلة املواد مبختلف الدرجات والتخ�ص�صات
للطلبة الراغبني باالنتقال بني اجلامعات الأردنية نهاية الف�صل الدرا�سي
الثاين من تاريخ االلتحاق ( قرار جمل�س التعليم العايل يف جل�سته رقم
 2015/40بتاريخ . )2015/12/31
49

ح -يجوز للطالب املحروم من التقدم للإمتحان النهائي ب�سبب جتاوزه احلد
امل�سموح به للغياب مبوا�صلة ح�ضوره للمحا�ضرات �إذا رغب بذلك .
ط -املوافقة على معادلة املادة التي يدر�سها الطالب مبادة اخرى اذا كانت �ضمن
املجموعة الواحدة يف اخلطة الدرا�سية.
ي  -ا�ستحداث م�ؤ�شر جديد( �إلغاء الت�سجيل) يف نظام النتائج الأكادميية لبيان
حالة املادة  /املواد للطلبة الذين يتم �إلغاء ت�سجيلهم يف اجلامعة �أو املواد
نتيجة ح�صولهم على عقوبة ت�أديبية وتثبت هذه احلالة يف �سجل الطالب
الأكادميي .
ك  -اليجوز معادلة �شهادة الدورات التدريبية املعتمدة مبواد در�سها الطالب
ور�سب فيها (قرار جمل�س العمداء يف جل�سته رقم  2010/52بتاريخ
. )2010/12/21
ل � -أن تكون معادلة املواد للطلبة ( املنتقلني بني الكليات والأق�سام يف اجلامعة
حتى نهاية الف�صل الذي انتقل فيه الطالب  ،وي�ؤخذ منه اقرار خطي
باملوافقة على املعادلة يف �صيغتها النهائية غري قابلة لالعرتا�ض ( قرار
جمل�س العمداء يف جل�سته رقم  2014/40بتاريخ . )2014/10/27
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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.
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تعليمات املنح والت�سهيالت الدرا�سية

�أو ًال :منح الثانوية العامة للطلبة امل�ستجدين :
�أ  -منحة كاملة ملن يكون ترتيبه �ضمن اخلم�سني الأوائل يف �شهادة الدرا�سة الثانوية
العامة الأردنية مبختلف فروعها ( مازال قبولهم قانونياً ) �أو ما يعادلها من
ال�شهادات الأجنبية والعربية مثل IGCSE( :و  SATوالبكالوريا ...الخ).
ب  -منحة تعادل  % 50من ر�سوم ال�ساعات املعتمدة للحا�صلني على معدل  % 90فما فوق يف
الثانوية العامة الأردنية والفل�سطينية وعرب  48مبختلف فروعها ( مازال قبولهم قانونياً ).

جـ  -منحة تعادل  % 15من ر�سوم ال�ساعات املعتمدة للحا�صلني على معدل ما بني
 % 85و  % 89.9يف الثانوية العامة الأردنية والفل�سطينية وعرب  48مبختلف
فروعها ( مازال قبولهم قانونياً ) با�ستثناء طلبة كليتي ال�صيدلة والهند�سة.
ثاني ًا :منح التفوق الأكادميي يف التخ�ص�ص للطلبة امللتحقني يف اجلامعة :
تقدم منحة درا�سية مقدراها  % 100من الر�سوم الدرا�سية للطالب احلا�صل على
معدل تراكمي ال يقل عن  % 95و  % 50للطالب احلا�صل على معدل تراكمي ال
يقل عن � % 90شريطة �أن يكون م�سجال يف اجلامعة و�أنهى بنجاح درا�سة � 30ساعة
معتمدة يف جامعة فيالدلفيا وال حتت�سب من �ضمنها املواد اال�ستدراكية و�أن يكون
م�سج ً
ال للحد الأدنى من العبء الدرا�سي وفق تعليمات منح درجة البكالوريو�س و�أ ّال
يكون قد �صدر بحقه �أي عقوبة ت�أديبية يف ذلك العام من درجة �إنذار ف�أكرث.
ثالث ًا :منح الأ�شقاء :
�أ .تقدم منحة تعادل  % 15من قيمة ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف كل ف�صل درا�سي لكل من
 .1الأ�شقاء املقبولني وامل�سجلني الدار�سني.
 .2االبن واالب املقبولني وامل�سجلني الدار�سني.
 .3الزوج وزوجته املقبولني وامل�سجلني والدار�سني.
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ب .تقدم منحة لل�شقيق الثالث قيمتها  % 25من الر�سوم الدرا�سية لل�ساعات املعتمدة.
ج .تقدم منحة لل�شقيق الرابع فما فوق قيمتها . % 50
مالحظات هامة :
 -1متنح املنحة يف املرة الأوىل �إذا كانوا جميع اال�شقاء على مقاعد الدرا�سة وم�سجلني لنف�س الف�صل .
 -2تبقى املنحة �سارية ماداموا جميعاً على مقاعد الدرا�سة �أو �إذا تخ ّرج �أحدهم من اجلامعة .
 -3منح اال�شقاء متنح للطالب املنتظم وامل�سجل لنيل درجة البكالوريو�س فقط .
رابع ًا :منح �أع�ضاء املجال�س الأكادميية:
تقدم منحة درا�سية واحدة �سنوياً مقدارها ( )%20من قيمة ر�سوم ال�ساعات املعتمدة
لطالب مر�شح من قبل �أع�ضاء جمل�س الأمناء وامل�ؤ�س�سني وممثلي املجتمع املحلي يف
جمال�س اجلامعةاملختلفة ،ولرئي�س اجلامعة بالتن�سيق مع جمل�س الأمناء تقدمي
بع�ض املنح ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة للجامعة .ويف جميع الأحوال ال يجوز
�أن يقل معدل الطالب عن  % 60يف �شهادةالدرا�سة الثانوية العامة �أو ما يعادلها
وي�شرتط ال�ستمرار املنحة ان اليقل املعدل الرتاكمي يف كل ف�صل درا�سي عن . %60
خام�س ًا :منح �أبناء العاملني يف اجلامعة:
 . 1تقدم منحة درا�سية بواقع% 50من قيمة ر�سوم ال�ساعات املعتمدة لأبناء العاملني يف
اجلامعة ،على �أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن  % 65يف كل ف�صل درا�سي ،ويف
حال ح�صول الطالب على تقدير ممتاز تر�صد باقي ر�سومه لذلك الف�صل.
 . 2منح العاملني املنتهية خدمتهم ب�شكل �أ�صويل بعد خدمة ما ال يقل عن ع�شر �سنوات
لأبنائهم امللتحقني باجلامعة قدرها  % 20من الر�سوم الدرا�سية لل�ساعات املعتمدة و
 % 15ملن كانت خدمتهم اقل ب�شهرين عن الع�شر �سنوات .
 . 3منح الأخوة والأخوات و�أبناء الأخوة والأخوات واحلفيد فقط(�أقارب العاملني من
الدرجة الثانية ) خ�صم  % 10من الر�سوم الدرا�سية لل�ساعات املعتمدة .
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�ساد�س ًا :منح التفوق الريا�ضي والثقايف:
�أ -تقدم خم�س منح درا�سية يف كل ف�صل مقدارها  % 20من الر�سوم الدرا�سية يت�سابق
عليها الطلبة املتفوقون ريا�ضياً وخم�س �أخرى للمتفوقني ثقافياً وفقاً للأ�س�س
التي ت�ضعها اجلامعة لهذه الغاية وي�شرتط ال�ستمرار املنحة ان اليقل املعدل
الرتاكمي يف كل ف�صل درا�سي عن . %60
ب  -تقدم ع�شر منح درا�سية كل عام مقدارها  %50من الر�سوم الدرا�سية يت�سابق عليها
العبي املنتخب الوطني �أو االوملبي �أو الأردين املدر�سي �أو نوادي الدرجة الأوىل �أو املمتازة
وي�شرتط ال�ستمرار املنحة ان اليقل املعدل الرتاكمي يف كل ف�صل درا�سي عن . %60
�سابع ًا:منح �أبناء ر�ؤ�ساء اجلامعات الأردنية:
تخ�ص�ص منح درا�سية لأبناء ر�ؤ�ساء اجلامعات الأردنية العاملني م�ساوية لكامل
ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف اجلامعة.
ثامن ًا:منح املجتمع املحلي:
منح ع�شرة من �أبناء القرى املحيطة باجلامعة (الرمان ،امل�صطبة ،مر�صع� ،سلحوب ،وتلعة الرز)
خ�صماً قدره  % 10من الر�سوم الدرا�سية على �أن يكون معدلهم يف الثانوية العامة  % 70ف�أكرث.
تا�سع ًا:منح �أبناء منت�سبي النقابات املهنية :
�أ  -تقدم منحة درا�سية بواقع ( )% 20من قيمة ر�سوم ال�ساعات املعتمدة لأبناء منت�سبي
النقابات املهنية وفقاً لل�شروط التالية :
� .1أن يكون طالباً م�ستجداً .
� .2أن اليقل معدل الطالب عن  % 70يف الثانوية العامة الأردنية.
� .3أن اليكون قد ح�صل على منحة �أخرى من اجلامعة وال جتمع املنحة مع منحة �آخرى
لنف�س الطالب با�ستثناء منح التفوق الأكادميي �أثناء درا�سته يف اجلامعة
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وي�شرتط ال�ستمرار املنحة

� .1أن اليقل معدله الرتاكمي يف اجلامعة عن % 60
� .2أن اليح�صل الطالب على اي انذار �أكادميي �أو ت�أديبي وبخالف ذلك توقف املنحة
ب  -تقدم منحة درا�سية بواقع  % 20من قيمة ر�سوم ال�ساعات املعتمدة لأع�ضاء نقابة
املعلمني الراغبني يف االلتحاق بربامج املاج�ستري .
مالحظة  -النقابات املهنية التي ي�شملها اخل�صم :
.1نقابة االطباء  .2نقابة املحامني  .3نقابة املهند�سني  .4نقابة �أطباء اال�سنان  .5نقابة ال�صيادلة

 .6نقابة املهند�سني الزراعيني  .7نقابة املمر�ضني واملمر�ضات  .8نقابة اجليولوجيني  .9نقابة
الأطباء البيطريني  .10نقابة ال�صحفيني  .11نقابة املقاولني  .12نقابة املعلمني  .13نقابة
الفنانني  .14رابطة الكتاب  .15جمعية املحا�سبني القانونيني

عا�شر َا  :ال يجوز لأي طالب �أن يجمع يف الوقت نف�سه بني منحتني �أو �أكرث مما ذكر
�سابقاً �إال يف حاالت التفوق الأكادميي �أثناء درا�سته يف اجلامعة.
حادي ع�شر :ال ي�ستفيد طلبة الفرتة امل�سائية �إال من منح التفوق الأكادميي �أثناء درا�ستهم
يف اجلامعة.

ثاين ع�شر :ي�شرتط يف ا�ستمرار املنح املذكورة �أعاله ح�صول الطالب يف كل ف�صل
درا�سـي علـى معدل تراكمي ال يقل عن جيد  %68با�ستثناء املنح التي مت حتديد
املعدل الرتاكمي فيها .
ثالث ع�شر :الف�صل ال�صيفي غري م�شمول بهذه املنح.
رابع ع�شر :رئي�س اجلامعة م�س�ؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.

املواد املعادة غري م�شمولة باملنح والت�سهيالت املالية
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تعليمات التفوق الأكادميي

ين�ش�أ يف اجلامعة لوائح للتفوق الأكادميي تهدف �إىل ت�شجيع ومكاف�أة الطلبة
املتفوقني �أكادميياً خالل درا�ستهم يف اجلامعة على النحو التايل:
�أ -
 .1منح بع�ض املتفوقني �أكاديـمياً منحاً درا�سيـة قيمتهـا ( )%20مـن قيمـة
ر�سوم ال�ساعات املعتمدة املدفوعة عن الف�صل الأول والثاين ح�سب ما
ن�صت عليه تعليمات املنح املعمول بها يف اجلامعة.
 .2منح املتفوقني �أكادميياً �شهادات تقدير تعدها اجلامعة لهذه الغاية.
ب-
 . 1يو�ضع ا�سم الطالب املتفوق على الئحة �شرف اجلامعة �إذا ح�صل على
معدل تراكمي مقداره (  ) %90فما فوق �شريطة �أن اليكون قد انذر
انذاراً �سلوكياً و�أن اليقل العبء الدرا�سي عن (� )12ساعة معتمدة
حم�سوبة �ضمن املعدل الرتاكمي  .ومينح يف هذه احلالة �شهادة تقدير
يوقعها رئي�س اجلامعة وتختم بخامت اجلامعة الر�سمي.
 .2تكون الئحة �شرف اجلامعة عبارة عن لوحة خا�صة يحفر عليها اال�سم
الكامل للطالب وتخ�ص�صه وم�ستواه الدرا�سي وتاريخ اال�ستحقاق ،وتثبت
هذه اللوحات يف مكان بارز يف مدخل اجلامعة ب�شكل دائم.
جـ -
 .1يو�ضع ا�سم الطالب املتفوق على الئحة �شرف الكلية �إذا ح�صـل على معدل
ف�صلي اليقل عن (� ) %90شريطة �أن اليكون قد انذر انذاراً �سلوكياً و�أن
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اليقل العبء الدرا�سي عن (� )12ساعة معتمدة حم�سوبة �ضمن املعدل
الرتاكمي ومينح يف هذه احلالة �شهادة تقدير يوقعها عميد الكلية املعني
وتختم بخامت عمادة الكلية.
 .2تكون الئحة �شرف الكلية عبارة عن قوائم مطبوعة مثبت عليها ا�سم
الطالب وم�ستواه الدرا�سي وتعلق هذه القوائم على لوحة �إعالنات
العمادة املخت�صة يف نهاية كل ف�صل.
د  -يجب �أن يكون الطالب قد �أم�ضى الف�صلني الإجباريني من العام الدرا�سي
الواحد ،و�أن ال يقل العبء الدرا�سي امل�سجل له كل طالب يف الف�صل
الواحد ممن تنطبق عليه ال�شروط �أعاله عن (� )12ساعة معتمدة.
هـ  -تقوم عمادة القبول والت�سجيل ب�إعداد قوائم املتفوقني على الئحة �شرف
اجلامعة يف نهاية الف�صل الثاين من كل عام درا�سي وتقوم باعداد قوائم
املتفوقني على الئحة �شرف الكلية يف نهاية الف�صلني الأول والثاين من
كل عام درا�سي
و  -يقوم رئي�س اجلامعة بتقدمي �شهادات التقدير للمتفوقني يف �أحد
االحتفاالت العامة للجامعة.
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تعليمات امتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة الإجنليزية

ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات امتحان امل�ستوى يف اللغة الإجنليزية"وتطبق على
الطلبة الذين يُقبلون يف جامعة فيالدلفيا يف كافة التخ�ص�صات يف بداية كل عام درا�سي.
املادة (:)1
يعقد االمتحان جلميع الطلبة اجلدد الذين يقبلون يف جامعة فيالدلفيا لكل عام
درا�سي جديد با�ستثناء مايلي .
�أ  -من ح�صل على عالمة ال تقل عن  500يف امتحان اللغة الإجنليزية كلغة
�أجنبية املعروف بـ  ، TOEFLويعفى الطالب من درا�سة مادة "اللغة
الإجنليزية � ،101إذا كانت هذه ال�شهادة/الق�سيمة معتمدة وم�صدقة من
مركز  AMIDEASTامدي�ست.
ب  -من ح�صل على �شريحة ال تقل عن ( )Band 5يف امتحان .IELTS
ج  -من ح�صل عالمة ال تقل عن  % 60يف االمتحان املعروف بـ . MELAB
Michigan English Language Assessmentattery
د -من ح�صل على �شهادة � IGCSEأو ما يعادلها.
وي�شرتط �أن ال يكون قد م�ضى على تقدمي الطالب لالمتحانات �أو /و ح�صوله على �شهادة
� IGCSEأكرث من خم�س �سنوات وعلى الطالب تقدمي الأوراق الر�سمية الثبوتية بذلك.
هـ  -الطلبة الذين يلتحقون باجلامعة عن طريق التج�سري ح�سب تعليمات وزارة
التعليم العايل الأردنية .
املادة (  :)2
يعقد امتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة الإجنليزية( وهذا ينطبق على اللغة العربية
واحلا�سوب ) ثالث مرات يف ال�سنة الأوىل من التحاق الطالب باجلامعة (الف�صل الأول،
61

الف�صل الثاين ،الف�صل ال�صيفي) ،بر�سم قدره ع�شرون ديناراً ،وللطالب الذي ال ينجح
يف �أي من هذه االمتحانات ،التقدم لالمتحان يف املرة الثانية بر�سم قدره ع�شرون ديناراً
واملرة الثالثة بر�سم قدره ع�شرون ديناراً� ،شريطة �أن ال يكون يدر�س املادة �أو در�سها
ور�سب فيها ،وعلى الطالب الذي مل يتقدم لهذه االمتحانات يف ال�سنة الأوىل من التحاقه
باجلامعة ت�سجيل ودرا�سة مادة ا�ستدراكي .99
املادة (:)3
ي�شكل رئي�س اجلامعة بتن�سيب من مدير مركز اللغات جلنة من ذوي االخت�صا�ص يف
اللغة الإجنليزية ويف و�ضع االمتحانات وذلك من املخت�صني يف كلية الآداب والفنون،
وكلية تكنولوجيا املعلومات ،ومركز اللغات تكون مهمتها و�ضع �أ�سئلة االمتحان وحتديثها
وتطويرها ،وكذلك الإ�شراف على برجمة االمتحان وا�ستخراج النتائج ومعاجلتها.
تعليمات �إ�ضافية اقرها جمل�س العمداء:
�أ-و�ضع الطلبة الذين ر�سبوا يف املواد اال�ستدراكية (اللغة العربية ،اللغة الإجنليزية،
واحلا�سوب) ومادة  ،101و 102يف اللغة العربية ومادة  101و 102يف
اللغة االجنليزية ثالث مرات يف �شعبة خا�صة بهم يف كل مادة ويقوم بتدري�سهم
�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س من ذوي اخلربة ح�سب الأ�صول يف مركز اللغات.
ب-ي�سمح للطلبة الذين يدر�سون املواد اال�ستدراكية (اللغة العربية،اللغة
الإجنليزية واحلا�سوب) ومادة101يف اللغتني العربية والإجنليزية
باالن�سحاب منها خالل فرتة االن�سحاب امل�سموح بها �شريطة �أن ال يكونوا قد
در�سوا هذه املواد ور�سبوا فيها �أو تقدموا المتحان حتديد امل�ستوى يف وقت
�سابق وتقرر �أن يدر�سوا هذه املواد وفق نتائجهم.
ج -تطبق تعليمات وزارة التعليم العايل فيما يخ�ص االمتحان الوطني والتوفل
لربنامج البكالوريو�س .
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      تعليمات �إمتحان م�ستوى مهارات احلا�سوب يف جامعة فيالدلفيا

املادة (: )1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات �إمتحان م�ستوى مهارات احلا�سوب يف جامعة
فيالدلفيا" ويعمل بها اعتبارا من بدء العام اجلامعي .2009/2008
املادة (: )2
يكون للكلمات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.
اجلامعة:جامعة فيالدلفيا .
الإمتحان �  :إمتحان م�ستوى مهارات احلا�سوب.
الرئي�س :رئي�س جامعة فيالدلفيا.
العميد  :عميد كلية تكنولوجيا املعلومات.
املادة (: )3
يعفى من التقدم للإمتحان :
�أ -الطالب امل�ستجد الذي در�س املادة بنجاح يف جامعة �أو معهد علمي معرتف بهما.
ب -الطالب امل�ستجد الذي اجتاز �إمتحان� ICDLأوIC3من جهة تعتمدها
مي�ض على �إ�صدارها ثالث �سنوات.
اجلامعة  ،و�أبرز �شهادة مل ِ
ت -الطالب امل�ستجد الذي اجتاز �إمتحان امل�ستوى يف جامعة �أردنية بنجاح.
املادة (: )4
يعقد امتحان حتديد امل�ستوى يف مهارات احلا�سوب( وهذا ينطبق على اللغة العربية
واللغة الإجنليزية ) ثالث مرات يف ال�سنة الأوىل من التحاق الطالب باجلامعة (الف�صل
الأول ،الف�صل الثاين ،الف�صل ال�صيفي) ،بر�سم قدره ع�شرون ديناراً ،وللطالب الذي
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ال ينجح يف �أي من هذه االمتحانات ،التقدم لالمتحان يف املرة الثانية بر�سم قدره
ع�شرون ديناراً واملرة الثالثة بر�سم قدره ع�شرون ديناراً� ،شريطة �أن ال يكون يدر�س
املادة �أو در�سها ور�سب فيها ،وعلى الطالب الذي مل يتقدم لهذه االمتحانات يف ال�سنة
الأوىل من التحاقه باجلامعة ت�سجيل ودرا�سة حا�سوب �إ�ستدراكي . 0750099
املادة (:)5
يُعقد االمتحان  و ُت�ستخرج النتائج والإح�صائيات من قبل جلنة �إمتحان امل�ستوى ،
وتكون عالمة النجاح يف الإمتحان % 50خم�سون باملائة وتعلن النتائج يف اليوم الذي
يلي يوم عقد الإمتحان.
املادة (: )6
جناح الطالب يف الإمتحان يعفيه من درا�سة مادة مهارات حا�سوب �إ�ستدراكي
.0750099
املادة (: )7
ي�شكل رئي�س اجلامعة بتن�سيب من عميد كلية تكنولوجيا املعلومات يف بداية كل عام
درا�سي "جلنة �إمتحان م�ستوى مهارات احلا�سوب" برئا�سة عميد الكلية وع�ضوية
�إثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س وتكون مهامها:
�أ -تطوير �أ�سئلة الإمتحان وحتديثها .
ب�  -إدارة جل�سات الإمتحان.
جـ� -إ�ستخراج النتائج ومناق�شتها و�إعالنها و�إعداد االح�صائيات الالزمة .
املادة (:)8
رئي�س اجلامعة وعميد كلية تكنولوجيا املعلومات م�س�ؤوالن عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
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تعليمات التدريب لطلبة ال�صيدلة يف جامعة فيالدلفيا
�أُقرت مبوجب قرار جمل�س اجلامعة رقم 94/21

املادة (   :)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب لطلبة ال�صيدلة يف جامعة فيالدلفيا"،
ويُعمل بها اعتباراً من .1994 /2/ 12
املادة (  :)2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها فيما
يلي ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
اجلامعة :جامعة فيالدلفيا.
الكلية :كلية ال�صيدلة.
اللجنة :جلنة تدريب الطلبة يف الكلية ي�شكلها عميد الكلية يف مطلع كل عام جامعي.
م�ستوى ال�سنة :كما هو مع ّرف يف املادة /7ط من تعليمات منح درجة البكالوريو�س     .
املادة (:)3
يُطلب من جميع طلبة الكلية الذين �أنهوا بنجاح م�ستوى ال�سنة الثانية ا�ستكمال فرتة
تدريب مبا يعادل �1440ساعة منها 14ا�سبوعاً مت�صلة �أو موزعة على ف�صلني درا�سيني
بواقع ثمان و�أربعني �ساعة تدريب �أ�سبوعياً ،وتكون يف �صيدليات �أو م�صانع �أدوية.
املادة (:)4
يُ�سمح للطالب بالبدء بالتدريب بعد �أخذ موافقة م�سبقة من اللجنة.
املادة (   :)5
� أ� -إذا تغيب الطالب املتدرب خالل فرتة التدريب بعذر مقبول وفقاً لتعليمات
منح درجة البكالوريو�س يف اجلامعة عليه ا�ستئناف تدريبه عند زوال العذر
والتعوي�ض عن فرتة غيابه.
ب � -إذا جتاوزت ن�سبة غياب الطالب بدون عذر مقبول  % 10من فرتة تدريب
وافقت عليها اللجنة فعليه �إعادة التدريب لتلك الفرتة ب�أكملها.
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جـ � -إذا تغيب الطالب لأي �سبب مدة تزيد على  % 30من فرتة تدريب وافقت
عليها اللجنة فعليه �إعادة التدريب لتلك الفرتة ب�أكملها.
املادة (:)6
يتم التدريب يف م�صانع الأدوية �أو ال�صيدليات التي توافق عليها اللجنة وح�سب املوا�ضيع
املقررة للتدريب.
املادة (:)7
يقدم الطالب تقريراً فنياً �إىل اللجنة عن تدريبه العملي خالل فرتة �أق�صاها �أ�سبوعان
من نهاية كل فرتة تدريب يقوم بها.
املادة (:)8
على الطالب اجتياز �إمتحان بنجاح بعد �إنهاء كامل فرتة التدريب ،ويف حالة ر�سوبه يف
الإمتحان يتقدم الطالب للإمتحان مرة �أخرى بعد �أ�سبوعني على الأقل من تاريخ عقد
الإمتحان ال�سابق له.
املادة (:)9
  تتوىل اللجنة املهمات التالية:
�أ    -متابعة �سري تدريب الطلبة والت�أكد من تنفيذ برنامج التدريب.
ب    -تقييم تدريب الطلبة يف �ضوء ما يلي:
 . 1نتائج الإمتحان املذكورة يف املادة (.)8
 . 2التقرير الفني املُ�شار �إليه يف املادة (.)7
 . 3التقرير املقدم من ال�صيديل امل�س�ؤول عن متابعة التدريب يف موقع التدريب.
 . 4مالحظات اللجنة من خالل الزيارات امليدانية.
جـ �   -إعالن نتائج التدريب.
املادة (:)10
 تحُ ال احلاالت التي ال تنطبق عليها ن�صو�ص هذه التعليمات �إىل اللجنة.
املادة ( :)11عميد الكلية م�س�ؤول عن تطبيق هذه التعليمات.
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تعليمات التدريب لطلبة كلية الهند�سة يف جامعة فيالدلفيا

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات"تعليمات التدريب لطلبة كلية الهند�سة يف جامعة
فيالدلفيا"ويعمل بها اعتباراً من الف�صل الدرا�سي الأول .2012/2011
املادة (:)2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها فيما
يلي ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
اجلامعة :جامعة فيالدلفيا.
الكلية :كلية الهند�سة.
الق�سم :الق�سم الأكادميي يف الكلية .
اللجنة :جلنة التدريب يف الق�سم.
الأ�سبوع� :أ�سبوع عمل بواقع �أربعني �ساعة عمل.
املادة (:)3
يكون التدريب �إجبارياً على جميع طلبة الق�سم امل�سجلني للح�صول على درجة
البكالوريو�س يف الهند�سة.
املادة (:)4
يُ�سمح للطالب بالبدء بالتدريب بعد �أخذ موافقة م�سبقة من اللجنة و�إنهاء ما ال
يقل عن (� )90ساعة معتمدة بنجاح وفق اخلطة الدرا�سية املقررة.
املادة (:)5
ال يجوز اجلمع بني الدرا�سة والتدريب.
املادة (:)6
مع مراعاة �أحكام املادة  7من هذه التعليمات تكون مدة التدريب ثمانية �أ�سابيع
مت�صلة ويكون الطالب متفرغاً للتدريب يف �أحدى امل�ؤ�س�سات املعتمدة وحتت �أ�شراف
هند�سي داخل الأردن � ،أو �ستة �أ�سابيع خارج الأردن يف �أحدى امل�ؤ�س�سات املعتمدة .
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املادة (:)7
�أ � -إذا تغيب الطالب املتدرب خالل فرتة تدريبه بعذر مقبول وفقا لتعليمـات منح
درجة البكالوريو�س يف اجلامعة يجب عليه ا�ستئناف تدريبه عند زوال العذر _
والتعوي�ض عن فرتة غيابه.
ب � -إذا تغيب الطالب مدة تزيد عن  30باملائة من فرتة التدريب املقررة فعليه
�إعادة عملية التدريب .
املادة (:)8
يتم التدريب يف مكاتب هند�سية �أو م�صانع �أو م�شاريع هند�سية �أو م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة.
املادة (:)9
يقدم الطالب املتدرب تقريراً فنياً �إىل اللجنة يف فرتة �أق�صاها ثالثة �أ�سابيع بعد
انتهاء فرتة التدريب.
املادة (:)10
تتوىل اللجنة املهمات التالية:
�أ  -متابعة �سري تدريب الطلبة والت�أكد من التزامهم بربنامج التدريب.
ب  -تقييم تدريب الطلبة يف �ضوء ما يلي:
 . 1تقرير فني تقوم ب�إعداده اجلهة التي َتد َّرب الطالب لديها.
 . 2التقرير الفني املُ�شار �إليه يف املادة .9
 . 3مالحظات اللجنة من خالل الزيارات امليدانية للم�شرفني.
جـ � -إعالن نتائج تقييم التدريب.
املادة (:)11
تحُ ال احلاالت التي ال تنطبق عليها ن�صو�ص هذه التعليمات �إىل جمل�س العمداء للبت فيها.

املادة (:)12
عميد الكلية م�س�ؤول عن تطبيق هذه التعليمات.
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تعليمات ت�أديب الطلبة يف جامعة فيالدلفيا

�صادرة مبوجب املادة ( )37من قانون اجلامعات االردنية رقم ( )20لعام . 2009

املادة ( : ) 1
ت�سمى هذه التعليمات ( تعليمات ت�أديب الطلبة يف جامعة فيالدلفيا ) ويعمل بها
اعتباراً من تاريخ . 2016/4/19
املادة ( : ) 2
ت�سري �أحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة امل�سجلني يف اجلامعة .
املادة ( : ) 3
يعترب خمالفة ت�أديبية كل �إخالل بالقوانني والأنظمة والتعليمات والتقاليد
اجلامعية تعر�ض الطالب الذي يرتكب �أي منها للعقوبات الت�أديبية املن�صو�ص
عليها يف هذه التعليمات وعلى الأخ�ص املخالفات التالية :
�أ -الإمتناع املد ّبر عن ح�ضور الدرو�س وعن الأعمال اجلامعية الأخرى التي تق�ضي
الأنظمة باملواظبة عليها وكل حتري�ض على هذا الإمتناع .
ب -الغ�ش �أو حماولة الغ�ش يف الإختبارات والإمتحانات �أو الإخالل بنظامها .
ما�ساً بال�شرف �أو الكرامة �أو الأخالق
ج� -أي فعل يرتكبه الطالب يف اجلامعة ويكون ّ
�أو خم ّال بح�سن ال�سرية وال�سلوك �أو ما من �ش�أنه الإ�ساءة �إىل �سمعة اجلامعة �أو
العاملني فيها وتنطبق هذه الفقرة على �أي من الأفعال املن�صو�ص عليها �إذا ارتكبها
الطالب خارج اجلامعة ويف منا�سبة ت�شرتك فيها اجلامعة �أو ن�شاط تقوم به .
د– القيام ب�أي تنظيم داخل احلرم اجلامعي �أو امل�شاركة فيه من غري ترخي�ص
�سابق من املراجع املخت�صة يف اجلامعة �أو �أي ن�شاط جماعي يخالف الأ�صول
التنظيمية يف اجلامعة .
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هـ � -إ�ستعمال مباين اجلامعة ومرافقها لغري الأغرا�ض التي �أعدّت لها �أو دون �إذن �سابق
املخ�ص�صة لذلك .
و -التدخني داخل مباين ومرافق اجلامعة يف الأماكن غري ّ
ز -توزيع الن�شرات �أو املل�صقات �أو �إ�صدار جرائد يف اجلامعة �أو جمع التواقيع دون
احل�صول على ترخي�ص من املراجع املخت�صة يف اجلامعة �أو �إ�ساءة �إ�ستعمال
الرتخي�ص املمنوح لذلك .
ح -جمع التربعات املادية �أو العينية دون احل�صول على ترخي�ص من املراجع
املخت�صة يف اجلامعة �أو �إ�ساءة �إ�ستعمال الرتخي�ص املمنوح لذلك .
ط  -الإخالل بالنظام �أو ال�ضبط الذي تقت�ضيه املحا�ضرات التي تلقى داخل اجلامعة .
ي – �أي �إهانة �أو �إ�ساءة يوجهها الطالب لع�ضو هيئة التدري�س �أو �أي من العاملني
�أو الطلبة يف اجلامعة .
ك – �سرقة �أو �إتالف ممتلكات اجلامعة املنقولة وغري املنقولة مبا يف ذلك م�صادر
املعلومات عن ق�صد �أو �إهمال وكذلك �سرقة �أو �إتالف ممتلكات العاملني يف
اجلامعة وطلبتها وز ّوارها .
ل – خمالفة القوانني والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة يف اجلامعة .
م – التزوير يف الوثائق اجلامعية �أو �إ�ستعمال �أوراق مزورة يف �أي �أغرا�ض جامعية .
ن– التحري�ض�أوالإتفاقمعطلبة�أو�أ�شخا�ص�آخرينعلى�إرتكاب�أعمالعنف�أوم�شاجرات
�أوت�شهري(�شفوي،كتابي،رقمي)�ضدطلبة�أو�أ�شخا�ص�آخرينداخلاجلامعة.
�س– ( حمل ال�سالح الناري املرخ�ص وغري املرخ�ص مبختلف �أنواعه بالإ�ضافة �إىل
ال�سالح الأبي�ض وحيازة �أية مواد �أو �أدوات خطرة ) .
ع – ( حيازة امل�شروبات الروحية �أو املواد املخدرة �أو تعاطيها �أو الرتويج لها داخل
اجلامعة �أو ح�ضور الطالب �إىل اجلامعة وهو حتت ت�أثريها ) .
70

ف– �إح�ضار وثائق �أو هويات جامعية للغري بق�صد �إ�ستخدامها بطريقة غري
م�شروعة �أو رف�ض �إبرازها عند الطلب من قبل املراجع املخت�صة يف اجلامعة .
املادة ( : ) 4
حتدد درجة العقوبات الت�أديبية التي توقع على الطالب مبا يلي -:
�أ – التنبيه ال�شفويّ .
اخلطي .
ب – التنبيه
ّ
ج – �إخراج الطالب من قاعة التدري�س وا�ستدعاء الأمن اجلامعي عند ال�ضرورة لإخراجه .
د – حرمان الطالب من ح�ضور بع�ض حما�ضرات املادة التي �أخ َّل بال ّنظام �أثناء
تدري�سها �أو حرمانه من جميع هذه املحا�ضرات .
هـ -احلرمان ملدة حمددة من الإ�ستفادة من املرافق اجلامعية التي �إرتكب فيها املخالفة مبا
يف ذلك احلرمان من و�سائط النقل ال ّتابعة للجامعة �أو احلرمان من �إ�ستخدام و�سائط
النقل اخلا�صة داخل احلرم اجلامعي �أو احلرمان من منحة الالمنهجي(التفوق
الريا�ضي ،الثقايف ،الفني ،والعبي املنتخبات الوطنية كلياً �أو جزئياً ) .

و – الإنذار الأول .
ز – الإنذار الثاين .
ح – الإنذار النهائي .
ط – �إلغاء الت�سجيل ملادة �أو �أكرث من مواد الف�صل الذي تقع فيه املخالفة .
ي – الف�صل امل�ؤقت من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث وال يعترب الف�صل ال�صيفي
ف�ص ً
ال درا�س ّياً لهذه الغاية وال ي�سمح للطالب املف�صول بالدرا�سة فيه كما ال حت�سب
�أية م�ساقات يدر�سها الطالب يف جامعة �أخرى �أثناء مدة العقوبة .
ك – الف�صل النهائي من اجلامعة .
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درا�سي �أو �أكرث �إذا �إرتكب
ل – ت�أجيل منح الطالب الدرجة العلمية ملدة ف�صل
ّ
الطالب املخالفة التي ت�ستوجب هذه العقوبة خالل الف�صل الأخري من درا�سته
يف اجلامعة ( ف�صل التخرج ) .
م – �إلغاء قرار منح ال�شهادة �إذا تبينّ �أن هناك عملية تزوير �أو �إحتيال يف �إجراءات احل�صول
عليها.

املادة ( : ) 5
يجوز اجلمع بني عقوبتني �أو �أكرث من العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذه التعليمات .
املادة ( : ) 6
يف حالة �إيقاع عقوبة الف�صل امل�ؤقت �أو النهائي من اجلامعة ت�سحب هوية الطالب املف�صول
ومينع من الدخول �إىل احلرم اجلامعي �إ ّال ب�إذن من اجلهات املخت�صّ ة باجلامعة .
املادة ( : ) 7
�إذا �إرتكب الطالب خمالفة �سلوكية ت�ستوجب العقوبة وكان قد �سبق و�أن �صدر بح ّقه
عقوبة �سابقة فتوقع عليه عقوبة �أ�ش ّد من العقوبة ال�سابقة التي ّمت �إيقاعها عليه .
املادة ( : ) 8
�إذا �إرتكب الطالب الذي �أنهى متطلبات احل�صول على �أي من الدرجات العلمية التي متنحها
اجلامعة خمالفة �سلوكية ت�ستوجب معاقبته عليها فيتخذ بحقه �أي من العقوبات التالية :
�أ – ت�أجيل منحه الدرجة العلمية ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث �إذا كان قد �أنهى متطلبات
احل�صول على الدرجة العلمية ومل ي�صدر بعد قرار جمل�س العمداء مبنحه هذه
الدرجة .
ب – تعليق منحه الدرجة العلمية ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث �إذا كان قرار منحه
الدرجة العلمية قد �صدر من جمل�س العمداء لكنه مل ي�ستلم �شهاداته العلمية
التي ي�ستحق .
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ج – �إذا �إرتكب املخالفة بعد �صدور قرار جمل�س العمداء مبنحه الدرجة العلمية وبعد
�إ�ستالمه �شهاداته العلمية التي ي�ستحق توقع عليه العقوبات التالية جمتمعة :
�أ – ال مينح �شهادة ح�سن �سرية و�سلوك .
ب – ال مينح �أية وثيقة �إ�ضافية �أخرى ملدة �أربعة ف�صول درا�سية .
ج – يحرم من الإلتحاق باجلامعة ب�أي تخ�ص�ص �أو برنامج درا�سي �آخر .
د – تقدم بحقه �شكوى ر�سمية با�سم اجلامعة لدى اجلهات الق�ضائية املخت�صة .
املادة ( : ) 9
�أ� -إذا �ضبط الطالب �أثناء ت�أديته �أي من امتحانات املواد امل�سجل فيها �أو الواجبات الأكادميية
متلب�ساً بالغ�ش �أو ا�شرتك �أو �شرع فيه ف�إنه توقع عليه العقوبات التالية جمتمعة :
� .1إعتباره را�سباً يف املادة الدرا�سية .
 .2توجيه عقوبة االنذار الثاين .

ب -توقع على الطالب الذي �إتفق مع طالب �آخر على الدخول لت�أدية �إمتحان بد ًال منه
العقوبات التالية جمتمعة :
� . 1إعتباره را�سباً يف املادة الدرا�سية .
� . 2إلغاء ت�سجيله يف بقية املواد امل�سجلة له يف ذلك الف�صل .
 . 3ف�صله من اجلامعة ملدّة ف�صليني درا�س ّيني على الأقل �إعتباراً من الف�صل الذي
يلي الف�صل الذي �ضبط فيه.

ج -توقع على الطالب الذي دخل الإمتحان بد ًال من طالب �آخر العقوبات التالية جمتمعة :
� . 1إلغاء ت�سجيله يف املواد امل�سجلة له يف ذلك الف�صل .
 . 2ف�صله من اجلامعة ملدة ف�صلني درا�سيني على الأقل �إعتباراً من الف�صل الذي

يلي الف�صل الذي �ضبط فيه.
� . 3إذا كان ال�شخ�ص الذي دخل قاعة الإمتحان من غري طلبة اجلامعة فيحال �إىل
اجلهات الأمنية املخت�صة .
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املادة ( : ) 10
تر�صد �إذا �أوقعت على
ال�ساعات ور�سوم ال ّت�سجيل ) وال ّ
ال ترد الر�سوم املدفوعة ( ر�سوم ّ
الطالب �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات ( ط – م ) من املادّة (  ) 4واملادة
(  ) 9من هذه التعليمات .
املادة ( : ) 11
يحفظ قرار فر�ض العقوبة الت�أديبية يف ملف الطالب ويتم تبليغ القرار للطالب وويل
�أمره �أو للجهة املوفدة �إن وجدت ،وللعميد املعني �إعالن القرار يف لوحة الإعالن �إذا
وجد ذلك �ضرورياً.
املادة ( : ) 12
جامعي وملدة �سنة جلنة من ثالثة
�أ -ي�ؤلف جمل�س الكلية يف ال�شهر الأول من كل عام
ّ
�أع�ضاء من هيئة التدري�س يف الكلية للتحقيق يف املخالفات التي يرتكبها الطلبة
يف املرافق اجلامعية التابعة للكلية ( قاعات التدري�س ،املختربات ،امل�شاغل� ،أماكن
التدريب ،مكاتب العاملني يف الكلية ) مبا يف ذلك املخالفات التي يرتكبها الطلبة
خالل الأن�شطة العلمية التي تقيمها الكلية ،ويتوىل العميد �إحالة املخالفات �إىل
هذه اللجنة للتحقيق فيها وتن�سيب العقوبة املنا�سبة .
ب -ي�ؤلف جمل�س اجلامعة بتن�سيب من عميد �ش�ؤون الطلبة يف ال�شهر الأول من كل
جامعي وملدة �سنة جلنة من ثالثة �أع�ضاء من هيئة التدري�س وموظف من
عام
ّ
عمادة �ش�ؤون الطلبة كمقرر للجنة للتحقيق يف املخالفات التي يرتكبها الطلبة يف
حرم اجلامعة ،مبا يف ذلك و�سائل املوا�صالت والأن�شطة اجلامعية الالمنهجية
املقامة داخل اجلامعة وخارجها با�ستثناء املخالفات املرتكبة داخل املرافق
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اجلامعية التابعة للكليات ويتوىل عميد �ش�ؤون الطلبة �إحالة املخالفات �إىل هذه
اللجنة للتحقيق فيها وتن�سيب العقوبة املنا�سبة .
ج -يجوز لعميد الكلية املخت�ص الإ�ستعانة والتن�سيق مع عميد �ش�ؤون الطلبة للنظر يف
الق�ضايا التي حتدث داخل املرافق التابعة لكليته �إذا دعت ال�ضرورة لذلك .
د -عند ح�ضور الطالب املحال للجنة التحقيق يقوم رئي�س اللجنة ب�إطالعه على
املخالفة املن�سوبة �إليه وبعد ذلك يتم الإ�ستماع �إىل �أقواله وت�سجيلها وتتاح له
فر�صة الدفاع عن نف�سه وتقدمي بيناته مبا يف ذلك طلب ال�شهود .
هـ -عند دعوة ال�شهود والإ�ستماع �إىل �شهاداتهم تدون هذه ال�شهادات يف حم�ضر
التحقيق .
و -على رئي�س جلنة التحقيق �أن يوقع الطالب املحال �إىل جلنة التحقيق على �إفادته
اخلطية التي ّ
مت تدوينها �أثناء �إنعقاد اجلل�سة وكذلك احلال بالن�سبة لإفادات
ال�شهود .
ز -بعد �إ�ستكمال جلنة التحقيق �إجراءاتها تقرر �إختتام التحقيق ب�إ�صدار تو�صية
تت�ضمن عر�ضاً للمخالفة املن�سوبة وعر�ضاً للبينات و�أ�سماء ال�شهود والعقوبة
املن�سب بها ويتم توقيع �أع�ضاء اللجنة على هذا التقرير .
ّ
املادة ( : ) 13
�أ� -إذا انتهت املدة املحددة لأي جلنة من جلان التحقيق ت�ستمر يف ممار�سة �صالحياتها
�إىل �أن ت�شكل جلنة جديدة حتل حملها .
ب -على جلان التحقيق ُّ
البت يف الق�ضايا املحالة �إليها خالل مدة ال تتجاوز �أربعة
ع�شر يوماً من تاريخ �إحالتها �إليها ولرئي�س اجلامعة حتديد املدة ب�أقل من ذلك
�إذا �إقت�ضت الظروف .
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ج -على الطالب املثول �أمام جلنة التحقيق بعد تبليغه بذلك من قبل الدائرة
املخت�صة يف عمادة �ش�ؤون الطلبة �أو عن طريق الإعالن يف الكلية التي ينتمي
�إليها وللجنة التحقيق احل ّق يف �إ�صدار العقوبة غياب ّياً �إذا مل ميثل الطالب
املخالف بعد تبليغه من قبل الدائرة املخت�صة يف عمادة �ش�ؤون الطلبة �أو عن
طريق الإعالن يف الكلية التي ينتمي �إليها على �أن يعلن عن موعد مثوله �أمام
جلنة التحقيق قبل � 48ساعة من وقت �إنعقاد الإجتماع .
املادة ( : ) 14
�أ  -تكون جميع القرارات الت�أديبية نهائية با�ستثناء العقوبات املن�صو�ص عليها يف
الفقرات ( ي ) ( ك ) ( ل ) ( م ) من املادة (  ) 4من هذه التعليمات ويحق
للطالب �أن ي�ست�أنف القرار فيها خالل �أ�سبوعني من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة
وملجل�س اجلامعة �أن ي�صادق على العقوبة �أو يعدلها �أو يلغيها .
ال نهائ ّياً
متت امل�صادقة على قرار ف�صله من اجلامعة ف�ص ً
ب  -يجوز للطالب الذي ّ
ووفقاً للمادّة ( /4ك ) �أن يتقدم وملرة واحدة با�سرتحام ملجل�س العمداء لل ّنظر
يف �إمكانية عودته �إىل اجلامعة وفق ال�شروط التالية-:
النهائي من اجلامعة �سنتان
� . 1أن يكون قد م�ضى على �صدور قرار الف�صل
ّ
تقومي ّيتان كاملتان .
� . 2أن ال يق ّل معدله الرتاكمي عن ( � )% 60ستني باملائة .
� . 3أن ال يق ّل عدد ال�ساعات التي �إجتازها بنجاح يف جامعة فيالدلفيا عن ( � ) 60ساعة
� . 4أن يت�ض ّمن الإ�سرتحام الإعتذار ال�صريح ج ّراء الإقدام على املخالفة التي �إرتكبها .
التطوعي الذي يقرره
� . 5أن يت�ضمن الإ�سرتحام �إ�ستعداداً �صريحاً للقيام بالعمل
ّ
جمل�س العمداء .
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ج -مع مراعاة ما ورد يف ( �أ ) من هذه املادة ف�إن ملجل�س العمداء �أن يقبل �أو يرف�ض
النظر يف طلب الإ�سرتحام املقدم من الطالب بنا ًء على مدى �إقتناعه ب�أهلية
الطالب للعودة �إىل اجلامعة .
املادة ( : ) 15
حتدد �صالح ّيات توقيع العقوبات الت�أديب ّية على الطلبة على النحو التايل -:
�أ  -لع�ضو هيئة التدري�س �أو من يد ّر�س املادة ،حق توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها
يف الفقرات( �أ ،ب ،ج ) من املادة (  ) 4من هذه التعليمات �شريطة �أن ال ي�ؤدي
حرمان الطالب من املحا�ضرات �أو �إخراجه منها يف هذه احلالة �إىل حرمانه من
دخول الإختبار �أو الإمتحان .
ب  -للعميد حق توقيع �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات من ( أ� ) �إىل
( ح ) من املادة ( )4من هذه التعليمات.
ج  -لرئي�س اجلامعة حق توقيع �أي من العقوبات الواردة يف الفقرات من ( �أ ) �إىل
( ط ) من هذه التعليمات .
د -ملجل�س اجلامعة حق توقيع �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة (  ) 4من
هذه التعليمات.
املادة ( : ) 16
�إذا ارت�أت �أي من اجلهات املن�صو�ص عليها يف الفقرات ( �أ ،ب ،ج ) من املادة ( ) 14
�أ ّن املخالفة ت�ستدعي عقوبة �أ�ش ّد من العقوبات املناط بها تطبيقها فتقوم ب�إحالتها
�إىل اجلهة الأعلى منها .
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املادة ( : ) 17
لرئي�س اجلامعة �أن يتوىل جميع ال�صالحيات املتعلقة بتوقيع العقوبات املن�صو�ص
عليها يف هذه التعليمات يف حالة حدوث �إ�ضطراب �أو �إخالل بالنظام يف اجلامعة
يت�سبب عنه عدم �إنتظام الدرا�سة فيها �أو وقوع حالة تهدد ذلك مما ي�ستدعي البتّ
ال�سريع ويبلغ رئي�س اجلامعة قراره الذي ي�صدره يف هذه احلالة �إىل جمل�س
اجلامعة.
املادة ( : ) 18
ال يحق للطالب املحال �إىل �أي من جلان التحقيق �أن ين�سحب من اجلامعة �إال بعد
نهاية التحقيق و�صدور احلكم النهائي .
املادة ( : ) 19
توقف جميع �إجراءات تخريج الطالب املحال �إىل جلان التحقيق حلني البت
باملخالفة التي �إرتكبها و�صدور احلكم النهائي فيها .
املادة ( : ) 20
تب ِّلغ عمادة �ش�ؤون الطلبة والكليات عمادة القبول والت�سجيل ر�سم ّياً با�سم الطالب
املحال �إىل جلان التحقيق لإيقاف جميع احلركات الأكادميية املتعلقة بذلك الطالب .
املادة ( : ) 21
ال يعاقب الطالب على املخالفة الواحدة من �أكرث من جهة ت�أديبية .
املادة ( : ) 22
ال مينح الطالب الذي ت�صدر بحقه عقوبة �سلوكية تتجاوز الإنذار الأول �شهادة
ح�سن �سرية و�سلوك .
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املادة ( : ) 23
�إذا �صدر حكم جزائي بعدم م�س�ؤولية الطالب �أو بتربئته من التهمة اجلزائية
املن�سوبة �إليه ،فال مينع ذلك جلنة التحقيق من �إتخاذ الإجراءات الت�أديبية بحقه .
املادة ( : ) 24
�إذا �أخ ّل الطالب بالنظام �أو ال�ضبط �أو خرج عن حدود الأخالق والآداب يف
ت�صرفاته �أثناء �إ�ستجوابه من قبل جلنة التحقيق فيعترب ذلك الت�صرف خمالفة
جديدة ت�ستوجب العقاب .
املادة ( : ) 25
( يف حال ثبوت �أن املخالفة املن�سوبة للطالب تنطوي على جرمية جنائية ف�إن
اللجنة ترفع تو�صيتها لرئي�س اجلامعة ب�إحالة الق�ضية �إىل اجلهات الق�ضائية
املخت�صة ،وعلى اللجنة �أن توقف �إجراءاتها الت�أديبية �إىل �أن ي�صدر حكم نهائي يف
الق�ضية من املحاكم املخت�صة) .
املادة ( : )26
احلكم ب�أي من العقوبات املن�صو�ص عليها من هذه التعليمات ال يعفي الطالب
من دفع التعوي�ض عن الأ�ضرار التي يت�سبب بها وللجامعة احلق با�ستيفاء هذه
التعوي�ضات .
املادة ( : ) 27
�أي جهل بالأنظمة والتعليمات والقرارات املطبقة يف اجلامعة �أو ال�صادرة عنها ال
يعفي الطالب من حتمل امل�س�ؤولية .
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املادة ( : ) 28
تعترب العقوبات املوقعة على ّ
الطلبة الذين ح ّولوا للجان ال ّتحقيق املختلفة نافذ ًة
الدرا�سي الذي وقعت فيه املخالفة .
�إعتباراً من الف�صل
ّ
املادة ( : ) 29
ملجل�س اجلامعة احلق بتعديل العقوبة التي تو�صي بها جلنة التحقيق والتي
تتجاوز الإنذار النهائي �سوا ًء بتخفي�ضها �أو تغليظها .
املادة (: ) 30
لرئي�س اجلامعة �أن ي�صدر القرارات التنفيذية والإجرائية التي يراها �ضرورية
لتنفيذ �أحكام هذه التعليمات .

80

تعليمات جمل�س طلبة جامعة فيالدلفيا

�صادرة عن جمل�س �أمناء جامعة فيالدلفيا بتاريخ 2001/ 6/ 11

الف�صل الأول  :التعريفات

املادة (:)1
ي�شكل يف جامعة فيالدلفيا جمل�س ي�سمى جمل�س طلبة جامعة فيالدلفيا ميثل
طلبتها ،ويكون مقره احلرم اجلامعي.
املادة (:)2
يكون للعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
اجلامعة :جامعة فيالدلفيا.
العمادة :عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.
الرئي�س :رئي�س جامعة فيالدلفيا.
العميد :عميد �ش�ؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.
املجل�س :جمل�س طلبة جامعة فيالدلفيا.
الهيئة العامة :جميع الطلبة املنتظمني امل�سجلني يف جامعة فيالدلفيا لنيل درجة البكالوريو�س.
الف�صل الثاين  :الأهداف
املادة (:)3
�أ  -يهدف املجل�س �إىل حتقيق ما يلي:
 .1دعم الأن�شطة الطالبية يف املجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية والريا�ضية.
 .2تعزيز روح التعاون ومفهوم العمل اجلماعي.
.3متابعة ق�ضايا الطلبة ،وتوعيتهم لواجباتهم ،واملحافظة على منجزاتهم،
والعمل مع �إدارة اجلامعة على حل م�شكالتهم.
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 .4تنمية املمار�سات الدميقراطية وروح احلوار واحرتام الر�أي الآخر.
 .5تنمية �شخ�صية الطالب املتكاملة الواعية لق�ضايا الأمة املختلفة ،وتعزيز
االنتماء للجامعة والوطن والأمة �ضمن قيم احل�ضارة والرتاث العربي
والإ�سالمي.
.6توفري فر�ص التفاعل الإيجابي بني اجل�سم الطالبي والأق�سام والكليات و�إدارة
اجلامعة ،ودعم امل�سرية الأكادميية.
 . 7توثيق العالقات الطالبية مع طالب اجلامعات العربية والإ�سالمية والعاملية.
ب  -ي�سعى املجل�س �إىل حتقيق هذه الأهداف من خالل �أن�شطة حمددة مبوجب
خطة يوافق عليها العميد وت�شمل النفقات املقررة لكل ن�شاط ،وتو�ضع منذ
بداية فرتة عمل املجل�س ،على �أنه يجوز القيام ب�أن�شطة خارج اخلطة يف
املنا�سبات التي جت ّد وبعد موافقة العميد.
الف�صل الثالث  :ع�ضوية املجل�س وتكوينه
املادة (:)4
ي�شرتط يف ع�ضو املجل�س ما يلي:
�أ � -أن ال يكون قد �أُوقعت بحقه �أية عقوبة ت�أديبية من درجة الإنذار الأول فما فوق.
ب� -أن يكون قد �أمت بنجاح درا�سة � 24ساعة معتمدة على الأقل يف جامعة فيالدلفيا
وذلك وفقاً ملا ورد يف تعليمات اجلامعة النافذة و�أن ال يقل معدله الرتاكمي
عن . % 60
جـ � -أن يكون طالباً منتظماً غري م�ؤجل يف اجلامعة طيلة مدة ع�ضويته.
د � -أن يكون قد بقي على تخرجه من اجلامعة ما يزيد على � 30ساعة معتمدة
ت�شمل ف�صل الرت�شيح نف�سه.
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املادة (:)5
�أ -يتكون املجل�س من عدد من املمثلني بواقع ممثل عن كل مائتي طالب يف ق�سم التخ�ص�ص.
ب  -متثل الأق�سام التي يقل عدد الطلبة فيها عن  200طالب بطالب واحد لكل منها.
املادة (:)6
�أ  -تتم انتخابات املجل�س على النحو التايل:
 . 1يعترب كل ق�سم تخ�ص�ص يف اجلامعة دائرة انتخابية واحدة.
 . 2ينتخب الطلبة يف كل ق�سم ممثليهم يف املجل�س عن طريق االقرتاع ال�سري املبا�شر.
 . 3تتم انتخابات املجل�س خالل الف�صل الثاين من كل عام جامعي.
 . 4جتري االنتخابات لع�ضوية املجل�س يف يوم واحد فقط ،على �أن تبد�أ عملية
االقرتاع من ال�ساعة العا�شرة �صباحاً حتى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءً.
 . 5يُ�شرتط لقانونية هذه االنتخابات �أن ي�شارك يف عملية االقرتاع �أكرث من
 %50من طلبة كل دائرة انتخابية ،و�إذا مل يُكتمل الن�صاب متدد فرتة
االقرتاع حتى ال�ساعة الثامنة م�سا ًء ت�صبح بعدها قانونية مهما بلغ عدد
املقرتعني.
 . 6ي�ضع رئي�س اجلامعة الأ�س�س الداخلية اخلا�صة ب�إجراء االنتخابات.
 . 7يف حالة تعذر �إجراء االنتخابات يف الوقت املحدد لذلك ويف ظروف ا�ستثنائية
يقدرها رئي�س اجلامعة ،ي�ستمر املجل�س يف �أداء مهامه حتى زوال ذلك الظرف
�أو انتخاب جمل�س جديد.
ب  -يُنتخب املجل�س ملدة �سنة واحدة.
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الف�صل الرابع  :اجتماعات املجل�س و�صالحياته
املادة (:)7
�أ  -يدعو عميد �ش�ؤون الطلبة جمل�س الطلبة لعقد اجتماعـه الأول النتخـاب
الرئي�س ونائب الرئي�س و�أمني ال�سر و�أمني ال�صندوق وثالثة �أع�ضاء �آخرين
من بني �أع�ضائه وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �إعالن نتائج االنتخابات على
�أن يحدد املجل�س بعد ذلك �أوقات اجتماعاته ومواعيدها.
ب  -تكون اجتماعات املجل�س علنية.
جـ  -يجوز عقد جل�سات مغلقة للمجل�س مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء� ،إذا اقت�ضت
ذلك طبيعة املو�ضوعات املطروحة.
د-
 . 1يكون اجتماع املجل�س قانونياً �إذا ح�ضرته الأغلبية املطلقة لأع�ضائه.
 . 2ت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائه احلا�ضرين.
هـ  -يعقد املجل�س اجتماعاً عادياً مرتني يف كل ف�صل ملناق�شة املو�ضوعات املدرجة
على جدول الأعمال.
املادة ( :)8يتوىل املجل�س ال�صالحيات التالية:
�أ  -مناق�شة خطة عمله و�إقرارها.
ب  -مناق�شة التقريرين ال�سنوي واملايل و�إقرارهما.
جـ  -مناق�شة موازنته ورفعها �إىل رئي�س اجلامعة الذي يحيلها بدوره �إىل
جمل�س اجلامعة ملناق�شتها و�إقرارها.
د  -تن�سيب التعديل الذي يراه منا�سباً على هذه التعليمات وعلى الإجراءات
الداخلية اخلا�صة به �إىل رئي�س اجلامعة.
هـ  -اتخاذ القرارات والتو�صيات التي يراها مالئمة لتحقيق �أهدافه.
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الف�صل اخلام�س  :رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س و�أمني ال�سر
املادة (:)9
أ�  -ي�شرتط يف كل من رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س �أن يكون كالهما �أردين اجلن�سية.
ب  -ي�شغل رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س من�صبيهما ملرة واحدة فقط.
املادة (:)10
�أ  -يتوىل رئي�س املجل�س االخت�صا�صات التالية:
 . 1الدعوة �إىل عقد اجتماعات املجل�س والهيئة الإدارية.
 . 2رئا�سة اجتماعات املجل�س والهيئة الإدارية.
� . 3إحالة قرارات املجل�س وتو�صياته �إىل الهيئة الإدارية التخاذ الإجراءات
الالزمة ب�ش�أنها.
 . 4متثيل املجل�س لدى اجلامعة.
 . 5متثيل املجل�س لدى املنظمات الطالبية املناظرة.
ب  -يتوىل نائب الرئي�س اخت�صا�صات الرئي�س يف حالة غيابه.
جـ  -يتوىل �أمني �سر املجل�س االخت�صا�صات التالية:
� . 1إعداد جدول الأعمال باملو�ضوعات التي يحيلها �إليه رئي�س املجل�س.
� . 2إعداد حما�ضر اجلل�سات.
� . 3أمانة �سر املجل�س.
 .4ا�ستالم مرا�سالت املجل�س وحفظ م�ستنداته و�أوراقه و�أختامه يف مقر املجل�س.
 . 5تزويد عمادة �ش�ؤون الطلبة مبحا�ضر جل�سات املجل�س.
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الف�صل ال�ساد�س  :جلان املجل�س واخت�صا�صاتها
املادة (:)11
تدير �ش�ؤون املجل�س هيئة �إدارية برئا�سة رئي�س املجل�س وع�ضوية نائب الرئي�س
و�أمني ال�سر و�أمني ال�صندوق وثالثة �أع�ضاء منتخبني.
املادة (:)12
�أ  -يجوز للمجل�س ت�شكيل جلان دائمة للقيام مبهامها املحددة ،ومنها:
 . 1جلنة العالقات اخلارجية.
 . 2جلنة ق�ضايا الطلبة.
 . 3جلنة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.
ب  -تنتخب هذه اللجان الدائمة ر�ؤ�ساء ومقررين لها يف �أول اجتماع تعقده بعد ت�شكيلها.
جـ  -يجوز للمجل�س �أن ي�شكل جلاناً م�ؤقتة من بني �أع�ضائه للقيام مبهمات حمددة.
د  -ينظم عمل اللجان الدائمة وامل�ؤقتة وحتدد مهماتها و�صالحياتها مبوجب
تعليمات خا�صة ي�ضعها املجل�س تز ّود بها عمادة �ش�ؤون الطلبة عند �إقرارها.
هـ  -يجوز جلميع جلان املجل�س �أن ت�ستعني يف ممار�ساتها ملهماتها مبن تراه
منا�سباً من �أع�ضاء الهيئة العامة.
املادة (:)13
تتوىل الهيئة الإدارية املهمات التالية:
�أ  -تنفيذ قرارات املجل�س ومتابعة تو�صياته.
ب� -إعداد م�شروع موازنة املجل�س ح�سب اخلطة ،وتقدميها �إىل املجل�س لإقرارها
مبدئياً ،ومتهيداً لرفعها �إىل العميد لإقرارها نهائياً.
جـ  -الإ�شراف على جلان الكليات ومراقبة �أدائها.
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د  -و�ضع م�شروع خطة عمل لربامج الطلبة ون�شاطاتهم.
هـ  -درا�سة الق�ضايا الطالبية واقرتاح احللول املنا�سبة لها.
و  -مناق�شة التقريرين املايل وال�سنوي ورفعهما �إىل املجل�س.
املادة (:)14
�أ  -يتوىل �أمني �سر الهيئة الإدارية املهمات التالية:
� . 1إعداد جدول الأعمال باملو�ضوعات التي يحيلها �إليه رئي�س الهيئة.
� . 2إعداد حما�ضر اجلل�سات.
� . 3أمانة �سر الهيئة الإدارية.
 . 4متابعة تنفيذ القرارات.
 . 5ا�ستالم مرا�سالت الهيئة الإدارية وحفـظ م�ستنداتهـا و�أوراقهـا و�أختامها يف مقر املجل�س.
ب  -يتوىل �أمني ال�صندوق املهمات التالية:
 . 1ا�ستالم جميع املقبو�ضات مبوجب �إي�صاالت و�إيداعها يف ح�ساب املجل�س.
� . 2صرف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة الإدارية.
 . 3تقدمي ك�شف �شهري �إىل رئي�س الهيئة الإدارية باملقبو�ضات واملدفوعات.
 . 4م�سك الدفاتر وال�سجالت املالية.
� . 5إعداد التقرير املايل ال�سنوي.
املادة (:)15
جتتمع الهيئة الإدارية بعد ت�شكيلها يف مدة ال تزيد على �أ�سبوع واحد ،ويكون
اجتماعها مرة كل �أ�سبوع.

87

املادة (:)16
�أ  -ت�شكل يف كل كلية من الكليات جلنة ت�سمى جلنة الكلية مكونة من جميع
ممثلي الكلية الأع�ضاء يف املجل�س.
ب  -تتوىل جلنة الكلية املهمات التالية:
� . 1إعداد التقرير ال�سنوي على م�ستوى الكلية.
 . 2متابعة الن�شاطات التي يقرها املجل�س على م�ستوى الكلية.
 . 3درا�سة ق�ضايا الطلبة يف الكلية واقرتاح احللول لها ،ورفع هذه احللول
املقرتحة �إىل الهيئة الإدارية.
� . 4إعداد خطة الن�شاطات الطالبية على م�ستوى الكلية ورفعها �إىل الهيئة الإدارية.
 . 5تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية املتعلقة ب�ش�ؤون طلبة الكلية.
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الف�صل ال�سابع � :سقوط الع�ضوية

املادة (:)17
�أ  -ت�سقط ع�ضوية �أي ع�ضو يف املجل�س ويف الهيئات واللجان التابعة له يف الأحوال
التالية:
� . 1إقدامه على ارتكاب عمل حمظور �أو خمالفة �صريحة لأهداف املجل�س
وغاياته �أو الإ�ساءة �إىل �سمعته.
 . 2ارتكابه �أية خمالفة ت�أديبية تتجاوز عقوبتها الإنذار الأول.
� . 3إدانته بارتكاب جناية �أو جنحة.
 .4فقدان �أحد �شروط الع�ضوية املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة با�ستثناء
املعدل الرتاكمي.
 . 5الوفاة.
 . 6اال�ستقالة اخلط ّية.
 . 7الإنتقال من كلية �إىل �أخرى �أثناء فرتة الع�ضوية.
 . 8التغيب عن ح�ضور جل�سات املجل�س ثالث م ّرات متتالية �أو خم�س مرات
متفرقة دون عذر تقبله الهيئة الإدارية.
ب  -ت�سقط الع�ضوية ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س يف احلاالت الواردة يف البند �أ1/
من هذه التعليمات وت�سقط حكماً يف احلاالت الواردة يف البنود الأخرى منها.
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الف�صل الثامن  :مالية املجل�س

املادة (:)18
�أ  -للمجل�س موازنة خا�صة به ت�شرف عليها الهيئة الإدارية ،وتتكون موارده مما يلي:
 .1منحة مالية �سنوية تقدمها اجلامعة بواقع دينار عن كل طالب م�سجل يف
كل ف�صل درا�سي با�ستثناء الف�صل ال�صيفي ،و ُتدفع هذه املنحة على ق�سطني،
ويقتطع منها ما يعادل  %10بدل اخلدمات التي تقدمها اجلامعة ،وت�سوى
الأمور املالية عند نهاية كل ف�صل جامعي.
 . 2الهبات واملنح والتربعات التي يقبلها جمل�س اجلامعة.
 . 3عوائد الن�شاطات التي يقوم بها املجل�س.
 . 4اية موارد �أخرى يوافق عليها جمل�س اجلامعة.
ب  -تودع �أموال املجل�س يف البنك الذي تعتمده اجلامعة ،و ُت�سحب بقرار من الهيئة
الإدارية وبثالثة تواقيع من العميد ورئي�س الهيئة الإدارية و�أمني ال�صندوق
بعد �أن تتم �إجراءات ال�صرف ح�سب الأ�صول.
جـ  -يجري �صرف �أموال املجل�س بقرار من الهيئة الإدارية ي�صادق عليه العميد
�إذا وجده غري خمالف للأ�صول والإجراءات املالية املتبعة يف اجلامعة� ،أما �إذا
وجده خمالفاً للأ�صول والإجراءات املالية �أو من خارج اخلطة ،فيعود �إىل
الهيئة الإدارية لت�صحيحه.
د  -يتوىل جهاز الرقابة الداخلية يف اجلامعة تدقيق الفواتري وامل�ستندات املالية
و�أوجه ال�صرف اخلا�صة باملجل�س.
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الف�صل التا�سع � :أحكام عامة

املادة (:)19
�إذا �شغر مكان ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س يحل حمله من يلي �آخر الأع�ضاء يف
عدد الأ�صوات �إىل االحتياط الثالث يف ق�سم تخ�ص�صه ،ف�إن ا�ستنفدت هذه
اخليارات وبقي على انتهاء مدة املجل�س �شهران على الأقل ،ينتخب ع�ضو جديد
للمكان ال�شاغر لإكمال هذه املدة.
املادة (:)20
تعترب اية جلنة م�ستقيلة با�ستقالة �أكرث من ن�صف عدد �أع�ضاء تلك اللجنة.
املادة (:)21
يكون �أي اجتماع قانونياً بح�ضور �أكرث من ن�صف عدد الأع�ضاء.
املادة (:)22
تتخذ القرارات والتو�صيات ب�أغلبية احل�ضور ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يكون
�صوت رئي�س اجلل�سة مرجحاً.
املادة (:)23
�إذا ا�ستقال رئي�س املجل�س �أو نائبه �أو �أمني ال�سر من من�صبه� ،أو �سقطت ع�ضوية
�أي منهم ينتخب املجل�س بدي ً
ال له.
املادة (:)24
ميار�س املجل�س اخت�صا�صاته �إىل املدى الذي ال تتعار�ض فيه هذه املمار�سة مع
االخت�صا�صات املنوطة باملجل�س والإدارات املختلفة يف اجلامعة وفقاً لقوانينها
و�أنظمتها وتعليماتها.
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املادة (:)25
ُيحل املجل�س بقرار من جمل�س اجلامعة ،بنا ًء على تن�سيب رئي�س اجلامعة
وت�ؤول �أموال املجل�س �إىل خزينة اجلامعة.
املادة (:)26
يبت رئي�س اجلامعة يف احلاالت التي مل يرد ن�ص عليها يف هذه التعليمات.
املادة (:)27
جت ّمد ن�شاطات املجل�س قبل ا�سبوعني من موعد االنتخابات وحلني �أداء املجل�س
اجلديد ال َق َ�سم.
املادة (:)28
رئي�س اجلامعة وعميد �ش�ؤون الطلبة م�س�ؤوالن عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
�أحكام انتقالية

املادة (:)29
ي�ستمر املجل�س القائم عند �إقرار هذه التعليمات يف �أداء مهامه حلني حلول
موعد الإنتخابات حيث يتم انتخاب جمل�س جديد بناء على هذه التعليمات.
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تعليمات الأندية الطالبية

الف�صل الأول  /ت�شكيل الأندية الطالبية و�أهدافها :
املادة ( : ) 1
ت�ؤ�س�س يف جامعة فيالدلفيا �أندية طالبية ب�إ�شراف عمادة �ش�ؤون الطلبة �أو
الإدارة التي يكلفها رئي�س اجلامعة بذلك  ،وفق القرارات التي ي�صدرها رئي�س
اجلامعة بناء على تن�سيب من عميد �ش�ؤون الطلبة �أو من يكلفه الرئي�س
مب�س�ؤوليات عميد �ش�ؤون الطلبة ويكون مركزها احلرم اجلامعي .
املادة ( : ) 2
يكون للعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه مامل تدل القرينة على خالف ذلك .
العمادة  :عمادة �ش�ؤون الطلبة �أو الإدارة التي يكلفها الرئي�س باخت�صا�صاتها
العميد  :عميد �ش�ؤون الطلبة �أو من يكلفه الرئي�س باخت�صا�صاته
الأندية  :الأندية الطالبية
املادة ( : ) 3
للعميد مبوافقة رئي�س اجلامعة ت�شكيل �أندية لذوي الن�شاطات والهوايات ب�أنواعها ،
وذلك لدعم هوايات الطلبة ون�شاطاتهم داخل احلرم اجلامعي وخارجه .
املادة ( : ) 4
يجب �أن اليقل عدد الأع�ضاء املن�ضمني �إىل النادي عن ع�شرة خالل الفرتة القانونية
املحددة للت�سجيل يف الأندية الطالبية وبخالف ذلك يعترب النادي منح ً
ال .
املادة (  : ) 5تهدف الأندية الطالبية �إىل حتقيق الغايات التالية :
�أ .ت�شجيع امليول التطوعية واخلدمة العامة والعمل اجلماعي بني طلبة اجلامعة .
ب .تنمية املواهب والهوايات وت�شجيعها .
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ج� .إف�ساح الفر�ص لطلبة اجلامعة للم�شاركة يف الن�شاطات التي تتنا�سب مع ميولهم
الأكادميية والفنية وقدراتهم وا�ستعداداتهم .
د� .إف�ساح املجال للطلبة غري الأردنيني للم�شاركة يف الن�شاطات الطالبية و�إظهار
ثقافتهم وميولهم ومهاراتهم .
هـ .تنمية االهتمام بالنواحي اجلمالية والتذوقية .
و .تنمية االهتمام بالرتاث احل�ضاري يف الأردن والوطن العربي والعامل الإ�سالمي
والعناية بالثقافة املحلية والعاملية .
املادة ( : ) 6
ال يجوز للأندية الطالبية اال�شتغال ب�أمور تخرج عن الغايات التي ت�سعى حتقيقها .
الف�صل الثاين � /أجهزة الأندية واخت�صا�صاتها :
املادة ( : ) 7
متار�س الأندية اخت�صا�صاتها وتعمل على حتقيق �أهدافها من خالل الهيئتني التاليتني:
ب .الهيئة الإدارية
�أ .الهيئة العامـة
املادة ( : ) 8
�أ .تتكون الهيئة العامـة من جميع الأع�ضاء املن�ضمني �إىل النادي على �أن ال يقل
عددهم عن ع�شرة .
ب .متار�س الهيئة العامة االخت�صا�صات التالية:
 .1انتخاب الهيئة الإدارية من بني �أع�ضائها.
 .2مناق�شة التقرير ال�سنوي واملايل والإداري الذي تقدمه الهيئـة الإدارية و�إقراره.
� .3إقرار خطة العمل ال�سنوية.
� .4سحب الثقة من الهيئة الإدارية على �أن ال يتــم ذلك �إال ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء.
 .5امل�شاركة الفعالة يف ن�شاطات النادي من خالل اللجان املخت�صة.
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املادة ( : ) 9
تتكون الهيئة الإدارية لكل نا ِد من خم�سـة �أع�ضـاء تنتخبهم الهيئة العامـة بطريقة
االقرتاع ال�سري يف الن�صف الأول من �شهر ت�شرين الثاين ،من كل عام جامعي
وفق ترتيبات تعدها العمادة ،وي�شرتط لقانونية هذه االنتخابات �أن ميار�س عملية
االقرتاع  % 51على الأقل من جممـوع الأع�ضاء العاملني ،و�إذا مل يكتمل الن�صاب
القانوين ت�ؤجل االنتخابات ملدة �أ�سبوع واحد ت�صبح بعدها قانونية مهما بلغ الن�صاب.
املادة ( : )10
ي�شرتط يف الطالب الذي ير�شـح نف�سـه لع�ضويـة الهيئة الإدارية لأي ناد ما يلي:
�أ� .أن ال يقل معدله الرتاكمي عن .% 60
ب�.أن يكون قد �أم�ضى يف اجلامعة ف�صلني درا�سيني على الأقل.
ج� .أن يبقى على تخرجه من اجلامعة ف�صالن درا�سيان على الأقل.
د� .أن ال يكون قد �صدرت بحقه �أي عقوبة ت�أديبية من درجة �إنذار �أول فمـا فوق.
املادة ( : ) 11
�أ .تنتخب الهيئة الإدارية من بني �أع�ضائها يف �أول اجتماع تعقده رئي�ساً لها ونائباً
للرئي�س و�أميناً لل�سر و�أميناً لل�صندوق وذلك بطريقة االقرتاع ال�سري ،وتـوزع
االخت�صا�صات الإدارية الأخرى على �أع�ضائها بطريقة االقرتاع العلني.
ب .يعني العميد لكل ناد م�شرفاً من �أع�ضاء الهيئـة التدري�سـية �أو من العاملني يف
اجلامعة يتوىل الإ�شـراف على �أعمـال الهيئـة التدري�سـية �أو من العاملني يف
اجلامعة يتوىل الإ�شراف على �أعمال الهيئة الإدارية للنــادي وتوجيهها .دون
�أن ميار�س حق الت�صويب.
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املادة ( : ) 12
تتوىل الهيئة الإدارية لكل نـاد �شـ�ؤونها الإدارية واملالية والتنظيمية ويدخل �ضمن
اخت�صا�صاتها ت�صريف الأمور التالية:
�أ .اتخاذ القرارات والإجـراءات الالزمـة لتحقيق �أهـداف النـادي وتدوينها يف حما�ضر ر�سمية.
ب .ت�شكيل اللجان الطالبية للن�شاطات املختلفة من �أع�ضاء الهيئة العامة
والإ�شراف على �أعمالها.
ج .تقدمي خطة عمل �سنوية �إىل الهيئة العامة تت�ضمن الن�شاطات التي تنوي
القيام بها ،وامل�ستلزمات املالية لتنفيذها.
د .تقدمي التقرير املايل والإداري ال�سنوي �إىل الهيئة العامة.
هـ  .تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
و .النظر يف طلبات االن�ضمام �إىل النادي ،والبت فيها ويف حالة رف�ض �أي من هذه
الطلبات يحق ملقدم الطلب ا�ستئناف قرار الهيئة الإدارية �إىل العميد خــالل
مدة �أ�سبوع من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
ز .قبول ا�ستقالة الأع�ضاء.
ح .الإ�شراف على اجتماعات الهيئة العامة.
ط .حتديد الو�سائل املنا�سبة لتحقيق �أهداف النادي.
ي.التن�سيب �إىل العميد بقيمة اال�شـرتاك يف ع�ضويـة النـادي وكيفيـة دفـع هذا اال�شرتاك.
املادة ( : ) 13
يتوىل �أع�ضاء الهيئة الإدارية القيام باملهام التي توكل �إليهم كل ح�سـب اخت�صا�صه
كما يتوىل رئي�س النادي متثيل ناديه �أمام املراجع اجلامعية املخت�صة.
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الف�صل الثالث  /تنظيم �أعمال الأندية

املادة ( : ) 14
يحق للطالب امل�سجل يف جامعة فيالدلفيا لنيل درجة علمية ،االن�ضمام للنـادي بعد
موافقة الهيئة الإدارية على طلبه على �أن يلتزم مبمار�ســة الن�شـاط اخلا�ص بذلك النادي.
املادة ( : ) 15
تزول الع�ضوية يف �إحدى احلالتني:
�أ .اال�ستقالة اخلطية .ب .فقدان �أحد �شروط الع�ضوية.
املادة ( : ) 16
مدة ع�ضوية الهيئة الإدارية وما يتفرع عنها من جلـان �سـنة واحـدة جتري بعدها
انتخابات جديدة.
املادة ( : ) 17
�أ .يوجه رئي�س الهيئة الإدارية الدعوة لالجتمـاع قبل يومني من موعد
االجتماع ،وجتتمع الهيئة الإدارية مرة على الأقل يف ال�شهر.
ب .تعترب اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية �إذا ح�ضرها ما يزيـد على ن�صف
عدد الأع�ضاء وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صــوات احلا�ضرين ويف حالة
ت�سـاوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت له رئي�س الهيئة.
املادة ( : ) 18
ت�سـقط الع�ضوية من الهيئة الإدارية �إذا تخلـف الع�ضو عن ح�ضور جل�سات الهيئة
ثالث مرات متتالية �أو �ست مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة.
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املادة ( : ) 19
�إذا خال من�صب ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة الإدارية لأي �سبب كان ،يحل حمله الطالب
الذي يليه يف ترتيب عدد الأ�صـوات يف �آخر انتخابات �أجرتها الهيئة العامة ،ويف حالة
تعذر ذلك تقوم الهيئة الإدارية باختيار ع�ضـو للمن�صب ال�شاغـر ممن تنطبق عليهم
�شروط ع�ضوية الهيئة الإدارية.
املادة ( : ) 20
تبلغ قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية خطيا للعميد.
املادة ( : ) 21
جتتمع الهيئة العامة مرة كل عام ،ويجوز دعوتها الجتماعات غري عادية بقرار من
الهيئة الإدارية �أو بناء على طلب ما يزيد على ن�صف عدد �أع�ضاء الهيئة العامة.
املادة ( : ) 22
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً �إذا ح�ضره ما يزيد عن ن�صف عدد الأع�ضاء و�إذا
مل يكتمل الن�صاب ي�ؤجل االجتماع ملدة �أ�سـبوع واحد ويعترب بعد ذلك قانونياً مهما
بلغ عدد احل�ضور.
املادة ( : ) 23
يجب �أن تكون قرارات الهيئة العامـة والهيئة الإدارية من�سجمة مع �سيا�سة اجلامعة
و�أهدافها وم�صلحتها ومع ما ورد يف املادتني  5-4من هذه التعليمات.

98

الف�صل الرابع  /مالية الأندية

املادة ( : ) 24
تبد�أ ال�سنة املالية ببدء العام اجلامعي وتنتهي بنهايته.
املادة ( : ) 25
تودع �أموال الأندية با�سمها يف �أي بنك يف احلرم اجلامعي �أو يف الدائرة املالية يف
اجلامعة وت�سحب بتوقيع كل من العميد �أو من ينيبه و�أمني ال�صندوق للنادي املعني.
املادة ( : ) 26
يجري �صرف �أموال النادي بقرار من الهيئة الإدارية يف اجتماع قانوين.
املادة ( : ) 27
ت�ساهم العمادة يف تغطية نفقات الأندية وفق ما تن�ص عليه التعليمات اخلا�صة بذلك
ويجوز للعميد تعديل م�ساهمة العمادة يف نفقات الأندية �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
املادة (  : ) 28تتكون �إيرادات الأندية من:
�أ .ا�شرتاكات الأع�ضاء.
ب .م�ساهمة العمادة يف دعم ن�شاطات النادي.
ج .ريع الن�شاطات التي يقوم بها النادي.
د .التربعات والهبات التي يوافق عليها العميد.
املادة ( : ) 29
يتم تدقيق الفواتري وامل�شرتيات والأمور املالية اخلا�صـة بالأندية من قبل حما�سب
تنتدبه الدائرة املالية يف اجلامعة لهذا الغر�ض.
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الف�صل اخلام�س � /أحكام عامة

املادة ( : ) 30
يف املرحلة الت�أ�سي�سية التي ت�سبق ت�شكيل الهيئة الإدارية لأي ناد ،وفقاً لأحكام املادة 8
من هذه التعليمات يتوىل العميد �صالحيات الهيئة الإدارية مبا فيها النظــر يف الطلبات
املقدمة لالن�ضمام للنادي واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها.
املادة ( : ) 31
للعميد �أن يفو�ض �صالحياته املبينة يف هذه التعليمات ك ً
ال �أو بع�ضاً �إىل �أحد نوابه
�أوم�ساعديه �أو �أحد املديرين العاملني يف العمادة.
املادة ( : ) 32
ال يحل النادي �إال بقرار من رئي�س اجلامعة بناء على تن�سـيب من العميد ،ويف هذه
احلالة ت�ؤول �أموال النادي وموجوداته �إىل العمادة.
املادة ( : ) 33
لرئي�س اجلامعة البت يف احلاالت التي مل يرد عليها ن�ص يف هذه التعليمات.
املادة ( : ) 34
لرئي�س اجلامعة �أن ي�صدر القرارات التنفيذية والإجرائية التي يراها �ضرورية
لتنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
املادة ( : ) 35
رئي�س اجلامعة والعميد م�س�ؤوالن عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات .
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تعليمات الرحالت الطالبية يف جامعة فيالدلفيا

املادة (:)1
تهدف اجلامعة من تنظيم الرحالت الطالبية �إىل حتقيق الغايات التالية:
� أ  -تعريف الطلبة باملعامل احل�ضارية والتاريخية يف الأردن ،والبالد العربية والأجنبية.
ب  -توثيق ال�صالت القائمة بني �أفراد الأ�سرة اجلامعية من طلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني.
جـ  -تنمية ميول الطلبة للرتحال والتجوال.
د � -إتاحة الفر�ص املنا�سبة اللتقاء طلبة اجلامعات العربية والأجنبية.
هـ �  -إتاحة الفر�ص املنا�سبة للطلبة املتفوقني يف الن�شاطات الطالبية لتمثيل
جامعتهم يف الدورات واملهرجانات واللقاءات الثقافية والريا�ضية والفنية التي
ُتقام داخل البالد وخارجها.
�أنواع الرحالت
املادة (:)2
�أ  -الرحالت العامة:
وهي الرحالت التي تنظمها اجلامعة بق�صد زيارة الأماكن الأثرية وال�سياحية
والإطالع على املعامل احل�ضارية والنه�ضة الثقافية واالقت�صادية يف الأردن وخارجه.
ب   -الرحالت اخلا�صة:
وهي الرحالت التي تنظمها اجلامعة للم�شرتكني يف الن�شاطات الريا�ضية والفنية
والثقافية و�أن�شطة اخلدمة العامة بق�صد حتقيق �أهداف الن�شاطات.
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جـ    -برامج تبادل الزيارات الطالبية:
وهي الرحالت الطالبية التي تتم وفق االتفاقيات التي ُتعقد بني اجلامعة
وامل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية العربية والأجنبية.
  د   -الرحالت العلمية:
وهي رحالت ذات هدف خا�ص داخل الأردن �أو خارجه ي�شارك بها جمموعة من
الطلبة تنطبق عليهم �شروط معينة.
املادة (:)3
يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق:
�أ    -عمادة �ش�ؤون الطلبة.
ب    -جمل�س الطلبة والأندية يف اجلامعة وذلك وفق ال�شروط والإجراءات التالية:
�  . 1إجراءات رحالت عمادة �ش�ؤون الطلبة:
� أ  .تعلن عمادة �ش�ؤون الطلبة رحالتها العامة واخلا�صة جلميع الطلبة املعنيني بها،
كاف و�ضمن برامج �سنوية تعدها عمادة �ش�ؤون الطلبة.
وذلك قبل موعد الرحلة بوقت ٍ
ب  .يت�ضمن الإعالن للرحلة جميع املعلومات ال�ضرورية اخلا�صة بها.
جـ  .يتم اختيار الطلبة امل�شرتكني يف الرحالت وفق ال�شروط التي ت�صدرها عمادة
�ش�ؤون الطلبة لكل رحلة.
�   . 2إجراءات رحالت جمل�س الطلبة والأندية الطالبية:
�أ  .تتخذ الهيئة الإدارية ملجل�س الطلبة �أو النادي قرار القيام بالرحلة وتبلغ قرارها للعميد،
ويتم تعبئة النموذج اخلا�ص بالرحالت مت�ضمناً كافة املعلومات املتعلقة بالرحلة.
ب  .تعلن الهيئة املنظمة للرحلة عن الرحلة ،ويت�ضمن الإعالن جميع املعلومات
ال�ضرورية اخلا�صة بها.
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جـ  .يتم تقدمي الطلبات وفق املواعيد التالية:
 الرحالتالداخلية:ملدةيومواحد/قبل�أ�سبوععلىالأقلمنموعدالرحلة        . الرحالت الداخلية� :أكرث من يوم  /قبل �أ�سبوعني على الأقل من موعد الرحلة. الرحالت اخلارجية :للبالد العربية  /قبل اربعة ا�سابيع على الأقل من موعد الرحلة. الرحالت اخلارجية :للبالد الأجنبية  /قبل ثمانية ا�سابيع على الأقل من  موعد الرحلة.د  .يجب �أن ت�ستكمل الطلبات املعلومات التالية:
   نوع الرحلة وم�ستواها                              .   مدة الرحلة.   عدد الطلبة امل�شاركني يف الرحلة.   توقيع م�شرف الرحلة وتوقيع م�س�ؤوله املبا�شر.هـ   .يتم تقدمي املعلومات ال�ضرورية مع قائمة ب�أ�سماء الطلبة امل�شاركني
و�أرقامهم اجلامعية ،مع و�صل مايل بقيمة �أجرة املوا�صالت �إىل عميد
�ش�ؤون الطلبة قبل موعد الرحلة بثالثة �أيام على الأقل.
و    .تر�سل عمادة �ش�ؤون الطلبة هذه القائمة بعد املوافقة عليها �إىل م�شرف
الرحلة لاللتزام بها ،وكذلك مل�شرف احلركة لت�أمني وا�سطة النقل املنا�سبة.
املادة (:)4
  ي�شرتط يف امل�شرف على الرحلة �أن يكون من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �أو الإدارية
يف اجلامعة �أو من امل�شرفني املعنيني يف عمادة �ش�ؤون الطلبة.
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املادة (:)5
يجري تعيني م�شريف الرحالت وفق الرتتيب التايل:
�أ    -الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد  /م�شرف على الأقل لكل 40طالباً.
ب   -الرحالت الداخلية التي مدتها �أكرث من يوم  /م�شرف واحد لكل  30طالباً
بالإ�ضافة �إىل م�شرفة �إذا كانت الرحلة خمتلطة.
جـ   -الرحالت اخلارجية  /م�شرف عام للرحلة وم�شرف لكل  25طالباً بالإ�ضافة
�إىل م�شرفة واحدة �إذا كانت الرحلة خمتلطة.
د    -يجري تعيني م�شريف الرحالت الداخلية واخلارجية بتن�سيب من العميد
املخت�ص �أو عميد �ش�ؤون الطلبة ح�سب االخت�صا�ص وموافقة رئي�س اجلامعة.
املادة (:)6
يتوىل امل�شرفون على الرحالت الداخلية واخلارجية الأمور التالية:
�أ    -الإعداد امل�سبق للرحلة والإ�شراف على �ش�ؤونها الإدارية واملالية.
ب    -و�ضع الربنامج العام و�إ�صدار التعليمات اخلا�صة بالرحلة والإ�شراف على
تنفيذه.
جـ    -مالزمة الطلبة و�سيلة ال�سفر ودرجتها والإقامة داخل الأردن وخارجه           .
د     -تقدمي التقارير الالزمة �إىل رئي�س اجلامعة فور انتهاء الرحلة.
الأمور املالية
املادة (:)7
  ت�ساهم اجلامعة يف نفقات الرحالت العامة التي تقوم بها عمادة �ش�ؤون الطلبة مبا
ال يتجاوز  %20من نفقات االنتقال والإقامة ،وكامل نفقات االنتقال يف الرحالت
العلمية.
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املادة (:)8
حتدد الأمور املالية بنفقات م�شاركة الطلبة يف الرحالت اخلا�صة بقرار من رئي�س
اجلامعة بنا ًء على تن�سيب عميد �ش�ؤون الطلبة.
املادة (:)9
� أ   -ي�ستفيد الطلبة الذين يتم اختيارهم يف برامج تبادل الزيارات الطالبية ممـا
يرد يف االتفاقيات املعقودة بني اجلامعة واجلهات الأخرى.
ب    -يف حالة حت ّمل اجلامعة �أي نفقات يف برامج تبادل الزيارات الطالبية
ي�ساهم كل م�شرتك مبا ال يقل عن  %50من النفقات املرتتبة عليه.
املادة (:)10
تقت�صر م�ساهمة اجلامعة على تغطية نفقات الطلبة ،وال ي�ستفيد من هذه امل�ساهمة
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإدارية امل�شرتكون يف الرحلة.
املادة (:)11
يحدد عميد �ش�ؤون الطلبة قيمة ا�شرتاك الطلبة بالرحلة ،ويراعى عند حتديد
قيمة اال�شرتاك الأمور التالية:
�أ    -م�ساهمة اجلامعة يف نفقات الرحلة.
ب �  -أجور االنتقال الداخلية واخلارجية وتكاليف الإقامة ور�سوم زيارة الأماكن
ال�سياحية وامل�سارح ،وغريها من الأماكن املدرجة يف الربنامج العام للرحلة.
جـ  -الت�سهيالت التي ميكن �أن تقدمها اجلهات املخت�صة يف البلد التي ّ
تنظم
�إليها الرحلة.
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املادة (  :)12
حتول املبالغ املتوافرة يف �أية رحلة طالبية نتيجة ا�ست�ضافة الفرق من قبل ال�سلطات
املخت�صة يف البالد العربية والأجنبية �إىل ميزانية الن�شاط ،وذلك من �أجل الإنفاق
منها عند رد الزيارة للجامعة.
املادة (:)13
مع مراعاة ما ورد يف الفقرة جـ من املادة الثامنةُ ،ي�صرف للم�شرفني على الرحالت
الداخلية واخلارجية عالوات ال�سفر وفق الأنظمة املالية املعمول بها يف اجلامعة.
املادة (:)14
الرحالت الطالبية جزء ال يتجز�أ من احلياة اجلامعية ،وكل ما هو ممنوع وحمظور
داخل احلرم اجلامعي يكون ممنوعاً وحمظوراً يف الرحلة الطالبية.
املادة (  :)15
يجب على امل�شرتكني يف الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات اخلط ّية �أو
ال�شفوية التي ي�صدرها امل�شرف على الرحلة ،وكل خمالفة يرتكبها الطالب خالل
الرحلة يعاقب عليها وفق الأنظمة الت�أديبية املعمول بها يف اجلامعة.
املادة (:)16
يقدم الطلبة امل�شرتكون يف الرحالت اخلارجية والداخلية لأكرث من يوم ما يثبت
موافقة �أولياء �أمورهم على م�شاركتهم فيها.
املادة (:)17
ال ُي�سمح بتنظيم �أية رحلة �إال وفق هذه التعليمات.
املادة (:)18
رئي�س اجلامعة م�س�ؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
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تعليمات �صندوق الكفالة التعليمية

للطالب الذي يفقد معيله ب�سبب الوفاة �أثناء الدرا�سة يف اجلامعة

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات الكفالة التعليمية للطالب الذي يفقد معيله
ب�سبب الوفاة �أثناء درا�سته يف اجلامعة" ،ويعمل بها اعتباراً من تاريخ �إقرارها.
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات حيثما ترد يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها
�أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك ،وفقاً ملا هو مذكور يف طلب االلتحاق:
اجلامعــــــــــــــــــــــــــــــــة :جامعة فيالدلفيا.
جمل�س الأمنــــــاء :جمل�س �أمناء جامعة فيالدلفيا.
جمل�س اجلامعة :جمل�س جامعة فيالدلفيا.
الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــ�س :رئي�س اجلامعة.
الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــب :الطالب املنتظم يف اجلامعة.
ال�صنــــــــــــــــــــــــــــدوق� :صندوق الكفالة التعليمية يف جامعة فيالدلفيا للطالب
الذي يفقد معيله ب�سبب الوفاة �أثناء الدرا�ســــــــــــــــــــــــــة يف اجلامعة.
املعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل� :أحد االبوين ويف حال وفاة املعيل يتم حتديد املعيـــــــــــــــــــل
البديل ح�سبما هو مذكور يف طلب االلتحاق اال�صلي.
اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة :جلنة �صندوق الكفالة التعليمية.
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املادة (:)3
�أ  -ي�شكل رئي�س اجلامعة يف بداية كل عام جامعي جلنة برئا�سة عميد �شـ�ؤون
الطلبة وع�ضوية كل من املدير املايل ،وعميد القبول والت�سجيل ،وممثل
كلية احلقوق ،ومدير مكتب الرقابة الداخلية ،ومدير دائرة اخلدمات
الطالبية ،لدرا�سة الطلبات املقدمة للإ�ستفادة من ال�صندوق والتن�سيب
لرئي�س اجلامعة للموافقة.
ب  -يتم تقدمي الطلبات يف عمادة �ش�ؤون الطلبة وفق النماذج املعتمدة ح�سب الأ�صول.
املادة (:)4
الكفالة التعليمية %75 :من ر�سوم ال�ساعات املعتمدة للطالب امل�ستحق للف�صلني
الأول والثاين حتى ح�صوله على درجة البكالوريو�س من اجلامعة وفق الأنظمة
والتعليمات النافذة.
املادة (:)5

ت�سري �أحكام هذه التعليمات على الطلبة الذين يفقدون املعيل وفقاً
لل�شروط التالية:
�أ  -وفاة املعيل على �أن يتم �إثبات ذلك ب�شهادة ر�سمية معتمدة ح�سب
الأ�صول.
ب � -أن ال يكون الطالب مبعوثاً من جهة ر�سمية.
جـ -ب�إمكان الطالب الذي يفقد معيله بعد التحاقه بالدرا�سة منذ
الف�صل الدرا�سي الأول يف اجلامعة اال�ستفادة من �صندوق الكفالة
التعليمية.
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د  -ي�ستفيد الطالب من ال�صندوق يف الف�صل الذي يلي تاريخ تقدمي
الطلب من وفاة املعيل.
هـ  -يفقد الطالب حقه يف اال�ستفادة من �صندوق الكفالة التعليمية �إذا
تدنى معدله الرتاكمي عن  ،%60ويعود للإ�ستفادة من ال�صندوق
�إذا قام بت�صويب و�ضعه الأكادميي يف الف�صول الالحقة.
و  -ال يغطي ال�صندوق ر�سوم ال�ساعات الدرا�سية التي يعيد الطالب
امل�ستفيد من ال�صندوق درا�ستها.
ز � -أن ال تكون قد �صدرت بحق الطالب �أية عقوبة ت�أديبية من درجة
الإنذار املزدوج فما فوق قبل احل�صول على الكفالة �أو بعدها.
ح – ب�إمكان الطالب الذي يفقد معيله يف الف�صل الدرا�سي الذي كان
قد تقدم بطلب لت�أجيل الدرا�سة فيه ح�سب الأ�صول ،و�أن ال يكون
«ملغي قيده» التقدم لال�ستفادة من �صندوق الكفالة التعليمية ح�سب
تعليمات ال�صندوق .

املادة (:)6
يدفع كل طالب مبلغاً قدره خم�سة دنانري يف بداية الف�صل الدرا�سي الأول
والثاين وال�صيفي لكل عام جامعي.
املادة (:)7
تدفع اجلامعة منحة بواقع ثالثة دنانري عن كل طالب يف كل من الف�صلني
الدرا�سيني الأول والثاين من كل عام جامعي م�ساهمة منها يف ال�صندوق.
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املادة (:)8
تو�ضع �أموال ال�صندوق يف ح�ساب خا�ص �ضمن ح�سابات اجلامعة يتم الإنفاق
منه ح�سب الأ�صول املالية املرعية.
املادة (:)9
تلغي هذه التعليمات جميع التعليمات ال�سابقة.
املادة (:)10
رئي�س اجلامعة م�س�ؤول عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
املادة (:)11
تحُ ال �إىل جمل�س الأمناء �أية �إ�شكاالت تنتج عن تطبيق هذه التعليمات.
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تعليمات �صندوق الطالب

�صادرة مبوجب املادة  4من تعليمات املجال�س و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
يف اجلامعات اخلا�صة رقم  26ل�سنة 2007م

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات �صندوق الطالب" و ُيعمل بها اعتباراً من
تاريخ 1995/11/26م.
املادة (:)2
ين�ش�أ يف جامعة فيالدلفيا �صندوق ي�سمى �صندوق الطالب.
املادة (:)3
يهدف �إن�شاء هذا ال�صندوق �إىل م�ساعدة الطلبة املحتاجني يف اجلامعة عن
طريق تقدمي مبالغ مالية غري م�سرتدة.
املادة (:)4
تت�ألف موارد ال�صندوق من:
�أ  -مبلغ �سنوي من موازنة اجلامعة يخ�ص�ص لهذا الغر�ض.
ب  -الهبات والتربعات واملنح والو�صايا املقدمة للجامعة لغايات ال�صندوق.
جـ  -ريع �أموال ال�صندوق.
املادة (:)5
تنطبق على املعامالت املالية لل�صندوق �أحكام النظام املايل املعمول به يف اجلامعة.
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املادة (:)6
ي�شكل جمل�س اجلامعة جلنة يف بداية كل عام درا�سي ت�سمى «جلنة �صندوق الطالب» من:
�أ     -عميد �ش�ؤون الطلبة                               رئي�ساً
ب    -ع�ضو هيئة تدري�س من كل كلية�                 أع�ضاء

وتتوىل املهمات التالية:

�أ �   -إعداد موازنة ال�صندوق وتنفيذها بعد م�صادقة جمل�س اجلامعة عليها.
ب   -تقدمي تقرير يف نهاية العام الأكادميي ملجل�س اجلامعة يت�ضمن الإيرادات
وامل�صروفات وعدد الطلبة الذين ا�ستفادوا من ال�صندوق.
جـ  -درا�سة الطلبات املقدمة من الطلبة املحتاجني وحتديد قيمة امل�ساعدة
املالية للطالب املحتاج كل ح�سب حالته.
املادة (:)7

ميكن للطالب اال�ستفادة من هذا ال�صندوق �إذا كان يف و�ضع مايل ال
ي�سمح له باال�ستمرار يف درا�سته اجلامعية وذلك وفق ال�شروط التالية:

�أ �   -أن يكون م�سج ًال يف اجلامعة و�أنهى فيها درا�سة ثالثني �ساعة معتمدة على الأقل.
ب �  -أن ال يكون مبعوثاً من جهة ر�سمية �أو غري ر�سمية.
جـ � -أن ال يكون قد �صدر بحقه �أي عقوبة ت�أديبية يف ذلك العام من درجة �إنذار ف�أكرث.
د� -أن يكون الطالب م�سج ً
ال احلد الأدنى على الأقل ح�سب تعليمات منح درجة
البكالوريو�س وذلك يف الف�صل الذي يتقدم فيه بطلب امل�ساعدة.
هـ �  -أن ال يقل معدله الرتاكمي عن تقدير جيد.
و �  -أن ال تكون قد �صدرت بحق الطالب �أية عقوبة ت�أديبية من درجة الإنذار
الأول فما فوق قبل احل�صول على م�ساعدة ال�صندوق.
112

املادة (  :)8

�إجراءات احل�صول على امل�ساعدة:

�أ    -يقوم الطالب بتعبئة الطلب اخلا�ص يف عمادة �ش�ؤون الطلبة مرفقاً
الوثائق والأدلة التي تثبت �أهليته للح�صول على امل�ساعدة.
ب  -تتوىل اللجنة درا�سة الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أنها ورفعها
�إىل رئي�س اجلامعة للم�صادقة عليها ويجوز للجنة �أن ت�ستعني ب�أي جهة
عند درا�سة الطلب بق�صد الت�أكد واحل�صول على معلومات �أوفى و�أدق
قد تفيدها يف حتديد امل�ستحقني.
جـ  -ميكن للطالب اال�ستفادة من �صندوق الطالب مرتني �أثناء فرتة
درا�سته يف اجلامعة.
املادة (  :)9
رئي�س اجلامعة م�س�ؤول عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
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تعليمات �صندوق ت�شغيل الطلبة يف جامعة فيالدلفيا

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات"تعليمات �صندوق ت�شغيل الطلبة يف جامعة فيالدلفيا"
و ُيعمل بها اعتباراً من تاريخ �إقرارها.
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة
لها �أدناه .ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
اجلامعـــــة :جامعة فيالدلفيا.
الرئيـــــــ�س :رئي�س جامعة فيالدلفيا.
العمـيـــــــــد :عميد �ش�ؤون الطلبة.
العمـــــــــادة :عمادة �ش�ؤون الطلبة.
ال�صندوق� :صندوق ت�شغيل الطلبة.
اللجنــــــــــة :جلنة �صندوق ت�شغيل الطلبة.
الطالــــــب :كل طالب منتظم بالدرا�سة يف جامعة فيالدلفيا.
املادة (:)3
ين�ش�أ يف جامعة فيالدلفيا �صندوق ي�سمى �صندوق ت�شغيل الطلبة ،ويهدف �إىل ما يلي:
�أ  -توفري فر�ص العمل للطلبة داخل اجلامعة.
ب  -امل�ساهمة يف توفري احتياجات اجلامعة من القوى الب�شرية العاملة.
جـ  -تدريب الطلبة وخا�صة يف جماالت تخ�ص�صاتهم.
د  -تر�سيخ العمل كقيمة اجتماعية بني الطلبة.
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املادة (:)4
ي�شكل جمل�س اجلامعة جلنة يف بداية كل عام درا�سي ت�سمى جلنة �صندوق
ت�شغيل الطلبة وتتكون من:
�أ  -عميد �ش�ؤون الطلبة  /رئي�ساً.
ب  -ع�ضوي هيئة تدري�س يختارهم رئي�س اجلامعة.
جـ  -املدير املايل.
د  -مدير �ش�ؤون املوظفني.
هـ  -مدير اخلدمات الطالبية �/أميناً لل�سر
وتتوىل اللجنة املهام التالية:
 .1حتديد مواعيد ت�شغيل الطلبة.
 .2النظر يف طلبات الت�شغيل املقدمة من الكلية واجلهات امل�ستفيدة.
 .3حتديد قيمة �ساعة العمل.
 .4اعداد موازنة ال�صندوق وتنفيذها بعد م�صادقة جمل�س اجلامعة عليها.
 .5تقدمي تقرير يف نهاية العام اجلامعي ملجل�س اجلامعة يت�ضمن االيرادات
وامل�صروفات وعدد الطلبة الذين ا�ستفادوا من ال�صندوق.
املادة (:)5
يتم ت�شغيل الطالب يف اجلامعة بنا ًء على طلب يقدمه للعمادة يف �ضوء احتياجات اجلامعة
يف املواعيد التي حتددها اللجنة ،وتبت اللجنة يف هذا الطلب ا�ستناداً لل�شروط التالية:
�أ � -أن ال يكون قد �صدرت بحق الطالب �أي عقوبة ت�أديبية.
ب � -أن ال يكون الطالب حتت املراقبة الأكادميية.
جـ � -أن يكون الطالب م�سج ً
ال يف اجلامعة و�أنهى درا�سة ثالثني �ساعة معتمدة
على الأقل بنجاح.
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املادة (:)6
يكون احلد الأق�صى ل�ساعات عمل الطالب �ستني �ساعة �شهرياً.
املادة (:)7
�أ  -من �أجل �صرف ا�ستحقاقات الطالب ،تزود الكلية �أو الدائرة الإدارية التـي
يعمل بها الطالب عميد �ش�ؤون الطلبة بنموذج الت�شغيل اخلا�ص ،يف نهاية
كل �شهر ،ويو�ضح فيه ما يلي:
 . 1مكان عمل الطالب.
 . 2طبيعة العمل.
 . 3الربنامج الأ�سبوعي للعمل مع بيان عدد ال�ساعات الأ�سبوعية التي ا�شتغلها الطالب.
 . 4تقييم �أداء الطالب.
ب  -تقوم الكلية �أو الدائرة التي يعمل فيها الطالب ب�إبالغ العمادة  /الدائرة يف
حال ا�ستنكافه �أو انقطاعه عن العمل مع بيان تاريخ اال�ستنكاف �أو االنقطاع.
املادة (:)8
يتم توقيف الطالب عن العمل وتبليغ العمادة بذلك يف احلاالت التالية:
�أ � -صدور �أي عقوبة ت�أديبية بحقه.
ق�صر يف القيام بالواجبات املكلف بها �أو املوكلة �إليه.
ب � -إذا ّ
املادة (:)9
حتدد �أجور �ساعات العمل مببلغ ديناراً واحداً يف ال�ساعة ،وال تتجاوز اللجنة
املخ�ص�صات املالية الواردة لهذا البند يف موازنة اجلامعة.
املادة (:)10
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�أ  -تتوىل الدائرة املالية باجلامعة �صرف �أجور الت�شغيل بنا ًء على تن�سيب من
عميد �ش�ؤون الطلبة وقرار رئي�س اجلامعة.
ب ُ -تر�صد �أجور ت�شغيل الطلبة غري امل�سددين لأق�ساطهم يف ح�سابهم لدى
الدائرة املالية.
املادة (:)11
عميد �ش�ؤون الطلبة م�س�ؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
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تعليمات الت�أمني ال�صحي لطلبة جامعة فيالدلفيا

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات الت�أمني ال�صحي لطلبة جامعة فيالدلفيا".
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه
ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
اجلامعة :جامعة فيالدلفيا.
امل�شرتك :الطالب �أو الطالبة امل�سجل ر�سمياً وامل�سدد لر�سوم الت�سجيل يف
الربنامج ال�صباحي يف اجلامعة.
املعاجلة :اخلدمات الطبية التي تقدم للم�شرتكني ،وت�شمل :الإقامة يف امل�ست�شفى
والفحو�صات ال�سريرية واملخربية وال�شعاعية والعمليات اجلراحية
وتقدمي الأدوية وفق هذه التعليمات.
املر�ض :املر�ض امل�شمول بهذا الت�أمني هو الذي يحدث بعد تاريخ بدء الت�أمني.
املادة (:)3
اال�شرتاك يف الت�أمني ال�صحي �إجباري جلميع طلبة الربنامج ال�صباحي يف اجلامعة.
املادة (  :)4
يكون الت�أمني �سارياً من بدء الدرا�سة يف �أي ف�صل درا�سي مبا يف ذلك الف�صل
ال�صيفي للطلبة امل�سجلني فيه فقط ،وينتهي بانتهاء اليوم الأخري لذلك
الف�صل وفق التقومي اجلامعي املعتمد.
املادة (:)5
تكون املعاجلة للم�شرتك فقط ،وال يجوز ا�ستعمال البطاقة اجلامعية من قبل �شخ�ص
�آخر ،وكل م�شرتك ي�سيء ا�ستعمال هذه البطاقة يعر�ض نف�سه للم�س�ؤولية القانونية.
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املادة (:)6
ت�شمل املعاجلة وفق �أحكام هذه التعليمات ،اخلدمات املتوفرة يف عيادة اجلامعة �أو يف امل�ست�شفى
الذي تعتمده اجلامعة وبتحويل من طبيب اجلامعة على النموذج املقرر �إال يف احلاالت
الطارئة وامل�ستعجلة ،على �أن يتم �إبراز البطاقة اخلا�صة بالطالب وال�سارية املفعول لدى
مراجعة امل�ست�شفى و�إبالغ طبيب اجلامعة يف �أول يوم عمل للجامعة بعد دخوله امل�ست�شفى.
املادة (:)7
تكون الإقامة يف امل�ست�شفيات املعتمدة جلميع امل�شرتكني يف الدرجة الثالثة .ويف حالة
رغبة امل�شرتك يف الإقامة يف درجة �أعلى ،عليه �أن يدفع فرق التكاليف ح�سب لوائح
امل�ست�شفى املعتمد واملتفق عليه مع اجلامعة.
املادة (:)8
ال يغطي الت�أمني احلاالت التالية:
�أ �   -أي �إ�صابة �أو مر�ض ين�ش�أ بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة كلياً �أو جزئياً عن:
   . 1االنتحار �أو حماولة االنتحار� ،إيذاء النف�س العمد �أو حماولة ذلك �سواء
�أكان امل�ؤمن عليه �صحيح العقل �أم مل يكن.
   . 2ا�شرتاك امل�ؤمن عليه بامل�شاجرات واالعتداءات ،والإ�صابة الناجتة عن احلرب
املعلنة �أو غري املعلنة ،الغزو واال�ضطرابات و�أعمال ال�شغب واال�ضطرابات
املدنية والأعمال العدوانية والتمرد والأعمال الإرهابية والع�صيان والعنف
وامل�ؤامرات واحلرب الأهلية والثورات �أو �أي من العمليات �شبه احلربية.
 . 3ا�شرتاك امل�ؤ ّمن عليه ب�سباق الدراجات النارية ،اليخوت� ،أو �أية �سباقات
�أخرى والريا�ضات اخلطرة.
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   . 4ركوب املنطاد �أو البالون �أو الطائرة ما مل يكن امل�ؤ ّمن عليه راكباً ب�أجر يف
طائرات جتارية مرخ�ص لها.
 . 5التفاعالت واال�شعاعات الذرية والنووية �أو التلوث ال�شعاعي والكوارث
الطبيعية والوبائية ،التلوث الكيماوي والن�شاطات الكيماوية والبيولوجية.
ب  -اجلراحة التجميلية ،املعاجلة التجميلية والعقاقري امل�ستخدمة لهذه الغاية
�إال �إذا كانت ناجتة عن حادث م�شمول بالت�أمني �أي الإ�صابة داخل خمتربات
وور�ش اجلامعة �أو �أثناء م�شاركة الطالب يف ن�شاط ر�سمي خارج اجلامعة.
جـ  -الإ�صابة �أو املر�ض �أو العاهة املوجودة قبل بدء الت�أمني وم�ضاعفاتها،
والفحو�صات العامة والفحو�صات التي ال ُتظهر نتائجها وجود �أي ع ّلة �أو
مر�ض ،املداواة الطبيعية والعالج الطبيعي ،النقاهة �أو العناية باملنتجعات
وغريها من �أماكن الراحة والعزل �أو احلجر ،العالج الوقائي ،التطعيم
واخلتان ،املعاجلة من خالل الطب االت�صايل.
د    -االختالل العقلي �أو الع�صبي ،الأمرا�ض النف�سية� ،إدمان الكحول واملخدرات،
ال�سل الرئوي ،مر�ض الإيدز ،الأمرا�ض املزمنة وحاالت احل�سا�سية املزمنة،
ال�صرع ،عالج املعاقني ،ال�سرطان ،غ�سيل الكلى ،العالج الكيماوي ،الأمرا�ض
والت�ش ّوهات اخللقية والوراثية وم�ضاعفاتها.
هـ    -كلفة تركيب وثمن الأجهزة الطبية امل�ساعدة على ال�سمع و�أجهزة اخللع
الوركي والأطراف ال�صناعية ،عد�سات العيون ،فح�ص �إ�صالح النظر وتركيب
النظارات ،احلول ،ق�صر/طول النظر ،وعمليات الليزر والليزك ،ال�شعر
امل�ستعار /الباروكات ،املواد الطبية امل�ساعدة كامل�شدّات واملرابط.
و    -الأدوية والعقاقري املتعاطاة دون و�صفة طبية وعالج امل�ضاعفات املر�ضية
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الناجمة عن ا�ستعمالها ،املواد الغذائية داخل وخارج امل�ست�شفى ،املهدئات
واملقويات والفيتامينات بجميع �أنواعها �إال �إذا ُو�صفت لعالج حالة م�شمولة
بالت�أمني ،الأدوية غري امل�سجلة ر�سمياً كدواء لدى وزارة ال�صحة الأردنية.
ز     -معاجلة الأوبئة العامة مثل الكولريا والطاعون وما �شابه ذلك من �أمور
تكون من م�س�ؤولية ال�سلطات احلكومية ،والنفقات التي ترتتب على معاجلة
احلاالت امل�ستع�صية الطويلة الأمد كالفالج �أو الك�ساح �أو العمى.
ح     -ت�شخي�ص ومعاجلة الأمرا�ض اجلن�سية ،حاالت العقم بغ�ض النظر عن
م�سبباتها ،العجز اجلن�سي ،الأمرا�ض الناجتة عن ا�ضطرابات الطمث،
والتحاليل املخربية ،وال�صور ال�شعاعية امل�ستخدمة يف ت�شخي�ص حاالت
ا�ضطرابات الهرمونات ،الدوايل بجميع �أنواعها.
ط  -نفقات احلمل والوالدة والإجها�ض و�أية عالجات �أو فحو�صات متعلقة
بذلك �إال �إذا �أ�شري �إىل التغطية يف جدول التغطيات� ،أية �إجراءات �أو نفقات
متعلقة مبوانع احلمل على اختالف �أنواعها وم�سبباتها.
ي  -تركيب الأطراف واملفا�صل والأع�ضاء ال�صناعية وزراعة الأع�ضاء والأجهزة
الطبية امل�ساعدة.
ك �  -أي اعتالل �أو مر�ض متعلق بالعمود الفقري �إال �أن التامني ي�شمل �إ�صابة
العمود الفقري الناجت عن حادث داخل اجلامعة� ،أو �أثناء م�شاركة الطالب يف
ن�شاط او مهمة ر�سمية خارج اجلامعة.
ل   -الأورام احلميدة� ،أمرا�ض الروماتيزم واملفا�صل ،فتق بوا�سري� ،أمرا�ض
املرارة ،ح�صى الكلى ال تعترب مغطاة �إال بعد انق�ضاء عام درا�سي كامل من
التغطية املتوا�صلة مع اخل�ضوع للفقرة الثالثة �أعاله.
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م  -الأمرا�ض التي تتعلق باملناعة االيدز ،الروماتيزم ،مر�ض لوب�س....
ن � -إ�صابات املالعب ،وي�ستثنى منها الأ�صابات التي تتم �أثناء تدريب الفريق
وم�شروط بتقرير من مدرب اجلامعة �أن الإ�صابة متت �أثناء اللعب �أو
التدريب مع الفريق.
�س  -يف جميع الأحوال تعترب الزيارة الأوىل والتحاليل الالزمة لت�شخي�ص بع�ض
الأمرا�ض م�شمولة �ضمن ال�سقوف املعلنة للعالج داخل وخارج امل�ست�شفى.
�ش  -ال ي�شمل التامني حوادث ذات �شبهة ق�ضائية �إن كان هناك طرف �آخر
م�سبب للحادث وبالتحديد حوادث ال�سري والإ�صابة بالعيارت النارية او
نتيجة �شجار داخل وخارج اجلامعة.
املادة (:)9
احلد الأق�صى ال�سنوي لقيمة العالج املخ�ص�ص لكل طالب م�ؤمن عليه
 7000دينار �سبعة �آالف دينار منها مبلغ  400دينار �أربعمائة دينار للعالج
خارج امل�ست�شفى (زيارة �أطباء  ،حتاليل � ،أدوية � ،أ�شعة)  ،والباقي لتغطية العالج
للحاالت داخل امل�ست�شفيات على �أن ال تزيد كلفة احلالة املر�ضية الواحدة عن
� 1500آلف وخم�سمائة �شاملة �أتعاب الأطباء وخدمات امل�ست�شفى.
املادة (:)10
حتدد عدد الزيارات بع�شر زيارات يف ال�سنة الدرا�سية  ،بواقع  4زيارات لكل
ف�صل درا�سي وزيارتني للف�صل ال�صيفي.
املادة (:)11
يف حالة ترك الطالب للجامعة لأي �سبب ان�سحاب �أو انقطاع �أو ف�صل �أو عدم
ت�سديد ر�سوم الت�سجيل يفقد حقه بالت�أمني ال�صحي.
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املادة (:)12
يعامل الطالب املنقطع عن الدرا�سة بدون عذر م�شروع معاملة الطالب امل�ستجد
عند �إعادة التحاقه باجلامعة.
املادة (:)13
يغطي التامني ال�صحي تكاليف العالج للحاالت امل�شمولة وفق الن�سب التالية :
العالج داخل امل�ست�شفى املعتمد بالدرجة الثالثة  %90من تكلفة العالجات والأجور
الطبية وخم�ص�صات امل�ست�شفى– وي�ستثنى من ذلك اخلدمات غري امل�صنفة ك�أدوية :
ال�ضيافة  ،الهاتف .
املادة (:)14
يبت رئي�س اجلامعة وبتن�سيب من جلنة الت�أمني ال�صحي يف احلاالت التي ال
تنطبق علهيا ن�صو�ص هذه التعليمات.
مالحظة هامة
احلاالت الطارئة التي يتم معاجلتها يف امل�ست�شفيات با�ستخدام الهوية اجلامعية فقط
� .1أالم البطن  ،ومنها الزائدة الدودية .
� .2أالم ال�صدر  ،ومنها اجللطة القلبية  ،النزالت ال�صدرية .
 .3الك�سور  ،حوادث ال�سقوط وي�ستنثى منها الإ�صابات �أثناء الثلوج .
 .4الت�سمم الغذائي داخل مطاعم وكفيرتيات اجلامعة .
 .5املغ�ص الكلوي  ،وجود ح�صوة �أو رمل .
 .6الإلتهاب الرئوي .
 .7اجلروح العميقة التي حتتاج �إىل تدخل جراحي .
 .8دخول ج�سم غريب للج�سم .
 .9احلروق ،ان�سكاب مواد كيميائية �أو �سوائل �ساخنة .
 . 10احلرارة غري معروفة ال�سبب .
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العنوان :
هاتف 064799000 :
فاكس 064799033 :

ص.ب :
( )1جامعة فيالدلفيا  – 19392األردن

مكتب ارتباط
شارع الجامعة – مجمع أبو الحاج التجاري – مقابل جريدة الدستور
هاتف  – 065163498 :فاكس 065163649 :

البريد االلكتروني :
info@philadelphia.edu.jo

الموقع على صفحة االنترنت :
www.philadelphia.edu.jo
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