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املتميزة عىل  الجامعات  التي تحرص  الوثائق  أبرز  الطالب من  يعّد دليل 

العقد  التي متثِّل  بالتعليامت   توفريها للطلبة بغية ثقافة اإلملام وااللتزام 

املكتوب بني الجامعة وطلبتها ، وخاصة املستجدين منهم، مع رضورة التنويه 

التعليمية  العملية  تقتضيها  التي  التعديالت  إجراء  الجامعة  من حق  بأن 

سواء عىل صعيد التعليامت أو عىل صعيد الرسوم الجامعية . 

ال  الجامعات  يف  والتعليامت  باألنظمة  وااللتزام  اإلملام  ثقافة  ترسيخ  إن 

يهدف إىل تحديد املسؤولية القانونية لكل من األطراف املعنية فحسب ،

مــواصــفــات  ــىل  ع للطلبة  ــب  ــدري ت أفــضــل  ــضــا  أي ميــثــل  ــو  ه ــل  ب  

الرئيسني. طرفيها  والــحــقــوق  الــواجــبــات  متثل  الــتــي  ــة(  )املــواطــن

وإن جامعة فيالدلفيا بوصفها مؤسسة تعليمية مواكبة للتطورات ، تسعد 

دليل  من  واألحدث  املعتمدة  النسخة  األعزاء  طلبتها  أيدي  بني  تضع  بأن 

الطالب، مشتملة عىل نصوص التعليامت املقرّة حسب األصول .

راجني لطلبتنا األعزاء دوام التقدم و النجاح

 رئيس الجامعة 

املقدمة
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رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها وغاياتها 
الرؤية

أن تتميز جامعة فيالدلفيا يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع وفق املعايري العاملية.

الرسالة
تسعى جامعة فيالدلفيا إىل:

* إعداد خريجني مزودين باملعرفة واملهارات والقيم، ولهم حضور محيل 
عىل  والقدرة  الحياة  مدى  للتعلم  الدافع  ولديهم  ودويل،  وإقليمي 

مواكبة متطلبات العرص.
العليا وتحفيز برامج اإلبداع وفقاً  العلمي والدراسات  بالبحث  * االرتقاء 

للمعايري العاملية.
* بناء رشاكة مثمرة مع املجتمع.

القيم
العدالة: التعامل باإلنصاف مع الجميع واحرتام قيمة الفرد وكرامته وحريته 

املرشوعة.
الشفافية: التعامل بوضوح يف جميع عمليات الجامعة مع الطلبة وهيئة  

التدريس واملوظفني.
النزاهة: االلتزام التام باآلداب واألخالقيات املهنية يف إطار من الثقة واألمانة 

واإلخالص.
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االنتامء: الشعور باملسؤولية والوفاء للجامعة واملجتمع والوطن.
التعاون: العمل الجامعي بني العاملني يف الجامعة يف جميع عملياتها وكذلك 

الحال مع الطلبة.
اإلبداع: استيعاب األفكار والحلول االبتكارية وتشجيعها ورعايتها يف مجاالت 

التعليم والتعلم والبحث العلمي.

املهنية: القدرة عىل إظهار املعرفة واملهارة والكفاية يف التخصص.

 الغايات اإلسرتاتيجية  
* ضامن حوكمة كفؤة وملبية ملتطلبات الجامعة.

* تطوير عمليتي التعليم والتعلم وتعزيزهام.
 *االرتقاء بالبحث العلمي ونتاجاته وتسويقها وتحفيز املبادرات اإلبداعية.

* تعزيز كفاية هيئة التدريس واملوظفني.
املايل  االكتفاء  وضامن  وصيانتها  للتعلم  محفزة  أساسية  بنية  توفري   *

واستدامته.
* استقطاب الطلبة واستبقاؤهم وتحفيزهم واالرتقاء بخدماتهم.

* االنخراط يف أنشطة تنمي املجتمع وتغني الجامعة.
* تعزيز القدرة التنافسية للجامعة وتحسني صورتها الذهنية وضامن جودة 

عملياتها.
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جامعة فيالدلفيا االسم والداللة
جاء اختيار اسم جامعة فيالدلفيا إحياًء ملوروث ثقايف يضفي عىل األردن 

الذي  عامن  ملدينة  القديم  االسم  هو  ففيالدلفيا  ونعتز.  بها  نفخر  عراقة 

أطلقه القائد بطليموس فيالدلفيوس عىل مدينة ربة عمون سنة 285 قبل 

اتحاد  إىل  امليالد  قبل   63 عام  انضمت  وقد  األخوي  الحب  وتعني  امليالد، 

املدن العرش )الديكابوليس(. 

وفيالدلفيا الجامعة : 

بتاريخ  العام  االعــتــامد  عىل  وحصلت   ،1989/8/13 بتاريخ  تأسست 

1991/9/25،وفتحت أبوابها للفوج األول يف العام الجامعي 1992/1991 .

أصبحت عضواً يف :

- اتحاد الجامعات العربية عام 1994.

- االتحاد الدويل لجامعات العامل اإلسالمي عام 1998.

- االتحاد الدويل للجامعات عام 1999.

انضمت إىل شبكة معلومات مكتبة الجامعة الدولية التابعة لجامعة هيئة 

األمم املتحدة عام 1999 .

تحتل الجامعة موقعاً متميزاً عىل الطريق بني عامن وجرش، وميتاز موقع 

الجامعة الذي تبلغ مساحته حوايل )327 دومناً( بالروعة والجامل والطبيعة 

الخالبة املالمئة لحرم جامعي متميز.  
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إرشادات عامة و مهمة للطلبة 
وحضور  األكادميي  املرشد  وتوجيهات  بنصائح  االلتزام  الطالب  عىل   .1

االجتامعات الدورية التي يعقدها املرشد مع طالبه .

2. جميع موظفي الجامعة يف خدمة الطلبة ، فتعامل مع املوظف بلطف 

التي  املصاعب  حل  يف  ويساعد  يسهل  الذي  األمر   ، مبارش  واحرتام 

تواجهك.

للعقوبات  الطالب  يعرّض  الجامعة  داخل  مخالفة  أية  ارتكاب  إن   .3

املنصوص عليها يف تعليامت تأديب الطلبة .

4. رضورة التفاعل مع النشاطات الطالبية التي تنظم يف الكليات وعامدة 

شؤون الطلبة ملا لذلك من أثر يف صقل شخصية الطالب ، ورفد العملية 

التعليمية األكادميية األساسيّة .

5. بطاقتك الجامعية مهمة لك ورضورية وتحتاج إليها لدى مراجعتك أيّاً 

من مرافق الجامعة ، فحافظ عليها وصنها من التلف أو الضياع .

6. كل عضو هيئة تدريس يعلن عن ساعات مكتبية محددة ملقابلة الطلبة، 

والرد عىل استفساراتهم ، فتقيد بها عزيري الطالب  .

7. عىل جميع الطلبة الوافدين مراجعة دائرة الطلبة الوافدين يف عامدة 

شؤون الطلبة لغاية توثيق بياناتهم الشخصية وإصدار اإلقامة السنوية 

وفقاً للقوانني املعمول بها يف اململكة األردنية الهاشمية .
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اإلعالن 

هو وسيلة االتصال الرئيسة يف الجامعة ، فاطلع عزيزي 

الطالب وباستمرار عىل جميع اإلعالنات والرسائل املرسلة 

املنترشة يف  يتم نرشها يف لوحات اإلعالنات  التي   ، لك 

مباين الجامعة أو عىل املوقع اإللكرتوين للجامعة أو بريد 

الرسائل عىل البوابة اإللكرتونية أو االمييل الخاص بك يف 

الجامعة  .

ال يجوز ألي طالب

التعليامت  أو  النرشات  عىل  اطالعه  بعدم  يحتج  أن   

الصادرة عن الجامعة أو الكلية .
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تعريف باملصطلحات الجامعية
الخطّة الدراسية :

للحصول  بنجاح  دراستها  الطالب  عىل  يتوجب  التي  املواد  من  مجموعة 
متطلبات  وتتكون من  يدرسه  الذي  التخصص  البكالوريوس يف  عىل درجة 

واالختيارية.  االجبارية  ،والتخصص  الكلية  الجامعة، 
املواد االجبارية :

مجموعة املواد التي ينبغي عىل الطالب اجتيازها  ضمن خطته الدراسية 
وتتكون هذه املواد من متطلبات الجامعة أو الكلية أو القسم اإلجبارية.

 املواد االختيارية :
وتتكون   ، الدراسية   خطته  ضمن  الطالب  يختارها  التي  املواد  مجموعة 

. الطالب  تخصص  قسم  من  أو  الكلية   ، الجامعة  متطلبات  من 
الساعة املعتمدة :

ملادة  يدرسها  ان  الطالب  عىل  يتوجب  التي  الساعات  لعدد  قياس  وحدة 
الدرايس وبالنسبة لساعات املختربات  معينة كل اسبوع عىل مدار الفصل 
أو  مخترب  بساعتي  الواحدة  املعتمدة  الساعة  فتحسب  العميل   والتطبيق 

. األقل  عىل  تطبيقيتني  بساعتني 
املتطلب السابق للامدة :

املتطلب  تسجيل  من  ليتمكن  دراستها  الطالب  عىل  يجب  التي  املادة 
عىل  فيها  وحصل  خارجها  أو  الجامعة  داخل  درسها  سواء  لها  الالحق 

او رسوب. نجاح  عالمة 
العبء الدرايس :

فصل  يف  الطالب  يسجلها  التي  للمواد  املعتمدة  الساعات  عدد  مجموع 
 )18( عن  تزيد  وال  معتمدة  ساعة   )12( عن  تقل  ال  بحيث  معني  درايس 

معينة رشوط  وضمن  املعنية  الجهات  مبوافقة  اال  معتمدة  ساعة 
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التسجيل :
تسجيل املواد التي يختارها الطالب يف كل فصل درايس بعد أخذ موافقة 

عليها  األكادميي  املرشد 
منوذج التسجيل :

التي يرغب بتسجيلها ، وتكون  النموذج الذي يسجل عليه الطالب املواد 
املعنية.  للجهة  نسخة  كل  بتسليم  الطالب  ويقوم  نسخ،  أربع  من  مؤلفة 

منوذج االنسحاب واإلضافة :
أو   ، بسحبها  يرغب  التي  املواد  الطالب  عليه  يكتب  الذي  النموذج 
من  األوىل  أيام  الخمسة  وهي   ، واإلضافة  السحب  فرتة  خالل   ، إضافتها 
بدء الدراسة لكل من الفصلني األول والثاين ) دون أيام العطل ( ، والثالثة 
يف  منها  انسحب  التي  املواد  تثبت  وال  الصيفي  الفصل  من  األوىل  أيام 

. الرسوم  له  وترصد  األكادميي  سجله 
االنسحاب مع فقدان الرسوم :

الطالب خالل املدة املحددة حتى نهاية  سحب مادة سبق وأن سجل لها 
األسبوع  ونهاية  الثاين  أو  األول  الدرايس  الفصل  من  الرابع عرش  االسبوع 
يف  املادة  تثبت  الحالة  هذه  ويف  الصيفي  الدرايس  الفصل  من  السابع 

منسحب.   مالحظة  وإزاءها  الطالب  سجل 
املعدل الفصيل :

الفصل  ذلك  يف  الطالب  درسها  التي  املواد  جميع  عالمات  معدل  هو 
ساعاتها  عدد  يف  باملعدل  تحسب  مادة  كل  عالمة  برضب  ويحسب 
الساعات  الناتجة عىل مجموع  املعتمدة وقسمة مجموع حواصل الرضب 

املعتمدة.  
املعدل الرتاكمي :

خطته  ضمن  الطالب  درسها  التي  املواد  جميع  عالمات  معدل  هو   
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ويحسب  املعدل  ذلك  حساب  تاريخ  حتى  رسوباً  او  نجاحاً  الدراسية 
برضب عالمة كل مادة تحسب باملعدل يف عدد ساعاتها املعتمدة وقسمة 
علامً  املعتمدة  الساعات  مجموع  عىل  الناتجة  الرضب  حواصل  مجموع 
بأن عدد الساعات املعتمدة للامدة املعادة تدخل مرة واحدة يف مجموع 
هذه  يف  الطالب  عليها  حصل  عالمة  اعىل  وتحسب  املعتمدة  الساعات 

املادة. 
عالمة النجاح : الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو )50 %( .

غري مكتمل : 
االمتحان  أداء  عن  الطالب  يتغيب  التي  املادة  إزاء  تسجيلها  يتم  عبارة 
إليها  تنتمي  التي  الكلية  عميد  به  يقبل  مريض  أو  قهري  بعذر  فيها  النهايئ 
بدء  من  اسبوعان  أقصاها  مدة  يف  العبارة  هذه  إزالة  الطالب  املادة،وعىل 
الفصل الالحق مبا يف ذلك الفصل الصيفي إذا كان مسجالً له ، وإال يسجل 

يستحقها. التي  النتيجة  ويعطى  االمتحان  ذلك  عالمة )صفر ( يف  له 
 الوضع تحت املراقبة :

يف   )%  60( عن  الرتاكمي  معدله  تدىن  إذا  املراقبة  تحت  الطالب  يوضع 
نهاية أي فصل درايس يف الجامعة ، باستثناء أول فصل درايس للطالب يف 
الجامعة أو يف الفصل األول يف التخصص الجديد  وكذلك الفصل الصيفي 
البوابة  عىل  الكرتونياً  الطالب  بإشعار  والتسجيل  القبول  عامدة  وتقوم 

. للطالب  اإللكرتونية 
 تأجيل الدراسة :

أربعة  عن  التزيد  مدة  الجامعة  يف  دراسته  يؤجل  أن  للطالب  يجوز 
ان  للطالب  واليجوز   ، متصلة  أم  متقطعة  أكانت  سواء  دراسية  فصول 
دراسته  عىل  األقل  عىل  واحد  درايس  فصل  ميض  بعد  إال  دراسته  يؤجل 

الجامعية ) وال يعترب الفصل الصيفي فصالً دراسيا يف هذه الحالة ( .
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فقدان املقعد : 
ومل   ، أكرث  أو  درايس  لفصل  الجامعة  يف  الدراسة  عن  الطالب  انقطع  إذا 
لهذه  دراسته  بتأجيل  املختصة  الجهة  من  خطية  موافقة  عىل  يحصل 

الجامعة.  يف  مقعده  يفقد  املدة 
 العام الجامعي :

ستة  منهام  كل  مدة  إجباريني  دراسيني  فصلني  من  يتكون  الجامعي  العام 
. اسابيع  مثانية  مدته  اختياري  صيفي  وفصل  اسبوعاً  عرش 

املرشد األكادميي : 
اختيار  يف  الطالب  ملساعدة  القسم  يختاره  الذي  التدريس  هيئة  عضو 
بتوجيه  املرشد  ويقوم  الدراسية  الطالب  لخطة  وفقاً  املطلوبة  املواد 

. الجامعية  دراسته  طيلة  الطالب 
رموز األيام : عبارة عن اختصار أليام األسبوع 

       ح  :  أحد     ن :  اثنني       ث : ثالثاء   ر : أربعاء     م :خميس
 رقم املادة : 

ومستوى  األكادميي  والقسم  الكلية  وميثل  املادة  اسم  يسبق  الذي  الرقم 
  . للامدة  الدراسية  السنة 

 الرقم الجامعي :
فيه  الدراسة  الطالب  يبدأ  الذي  والفصل  الجامعي  العام  عىل  يدل  رقم 

الدرايس. والفصل  العام  لذلك  للطالب  املتسلسل  الرقم  اىل  باالضافة 
: التايل  النحو  الجامعي ) 201111550( عىل  الرقم  مثال :  يقرأ 

الطالب.     فيه  الذي سجل  الدرايس  2011  : العام 
1 : الفصل الدرايس األول. 

للطالب.  املتسلسل  الرقم   :  1550
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اإلرشادات املالية
مساق  أي  يسجل  مل  و  الجامعة  من  املستجد  الطالب  انسحاب  حال  يف   .1

يسرتد فقط األمانات املسرتدة وقيمتها 50 ديناراً .
اذا انسحب الطالب املسجل مبستوى أي من السنوات الدراسية من الفصل   .2
الدرايس خالل فرتة السحب واالضافة يخرس رسوم التسجيل كاملة و  10 % 

من رسوم الساعات الدراسية .
املقررة  الرسوم  دراسية يف فصل الحق وسدد  الطالب ملساقات  اذا سجل   .3
ثم فصل من تخصصه فتعاد له جميع الرسوم التي دفعها إذا مل يرغب يف 
االنتقال لدراسة تخصص أخر وفق التعليامت املعمول بها وبعد أن يربئ 

ذمته من الجامعة .
اليستحق الطالب أي مبلغ من الرسوم املدفوعة يف الحاالت التالية :  .4

إذا انسحب الطالب من مادة بعد انتهاء فرتة السحب واإلضافة .  أ - 
 ب -إذا استنكف الطالب عن الدراسة أو انسحب من الجامعة أوانقطع عن 
مل  ما  الفصل  بداية  بعد  وذلك  كعقوبة  الجامعة  من  فصل  أو  الدراسة 
"إذا تعرض  والتي تنص عىل  التعليامت   يستعمل حقه فيام نصت عليه 
الطالب غري املستجد واملسجل مبستوى أي من السنوات الدراسية لظروف 
طارئة متنعه من االلتحاق بالدراسة قبل بداية الفصل وقدم تربيراً يوافق 
عليه رئيس الجامعة ، تعاد للطالب يف هذه الحالة كامل رسوم الساعات 

املعتمدة التي سبق وأن سجل لها .
يدفع الطالب امللغي قيده والذي قدم طلباً لتأجيل الفصل أو الفصول التي   .5
انقطع فيها عن الدراسة غرامة إعادة فتح قيد ملغًى وفقاً للرسوم املقررة 

حسب التعليامت .
يتم احتساب غرامة تسجيل )مواد متأخرة ( يف كل فصل درايس ) األول والثاين   .6
والصيفي ( من كل عام جامعي عىل الطلبة الذين يسجلون موادهم الدراسية يف 
بداية الفصل ) وقت السحب واإلضافة ( بغض النظر عن تسديد الرسوم الدراسية 
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الطالب الذي ينتقل من تخصصه إىل تخصص آخر تحسب سعر الساعة إىل   .7
التخصص الجديد حسب تعليامت الرسوم الجامعية املعمول بها يف الفصل 

الذي حول فيه الطالب .
8. يتم قيد رسوم التأمني الصحي عىل كل طالب مسجل يف الجامعة للحصول 

عىل درجة البكالوريوس وفقاً للرسوم املقررة حسب التعليامت .
يتم دفع الرسوم الجامعية بإحدى الطرق التالية :  .9

أ . يف صندوق الجامعة مبارشة 
ب . التحويل البنيك يف حساب الجامعة املعتمد لدي البنك كام هو مبني ادناه . 

د. الدفع عن طريق خدمة اى فواتريكم .
ج . يف مكتب ارتباط الجامعة – عامن مجمع أبو الحاج الطابق السابع .

Bank details :

Beneficiary Name : Philadelphia University 

Bank Name : Cairo Amman Bank

Branch Name : Philadelphia University  Branch

 Sort Code : 1261

Account No. : 090003241075

Swift Code : CAABJOAM

IBAN NO.: JO60CAAB1261000000090003241075
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تعليامت منح درجة املاجستري يف جامعة فيالدلفيا
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم )2016/39/6(

املادة )1(: 

 تسمى هذه التعليامت »تعليامت منح درجة املاجستري يف جامعة فيالدلفيا« 

ويعمل بها اعتباًرا من بداية الفصل األول للعام الجامعي 2017/2016. 

املادة )2(: 

يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة إزاءها، ما مل تدل القرينة عىل 

خالف ذلك:

الجامعة : جامعة فيالدلفيا
املجلس : مجلس الدراسات العليا

العميد : عميد البحث العلمي والدراسات العليا
الكلية : أي كلية يف الجامعة
القسم : أي قسم يف الكلية

لجنة الكلية : لجنة الدراسات العليا يف الكلية
لجنة القسم : لجنة الدراسات العليا يف القسم

الدراسات  طلبة  يرشد  الذي  التدريس  هيئة  عضو   : األكادميــــــي  املرشد 
العليا أكادمييًا وتعينه لجنة القسم. 

املرشف : عضو هيئة التدريس الذي يرشف عىل رسالة الطالب.
الربنامج : أي برنامج من برامج املاجستري . 
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خطة برنامج املاجستري

املادة )3(: 

تكون متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري )33( ساعة معتمدة حًدا أدىن، 

حسب الخطة الدراسية التي يقرها مجلس العمداء. وتوزع هذه املتطلبات 

عىل النحو التايل:

أوالً: مسار الرسالة:

أ. دراسة مواد إجبارية بنجاح بواقع )15( ساعة معتمدة حًدا أدىن.

ب. دراسة )9( ساعات معتمدة بنجاح من املواد االختيارية حًدا أقىص.

ج. إعداد رسالة جامعية يخصص لها )9( ساعات معتمدة، والنجاح يف مناقشتها.     

ثانياً: مسار الشامل:

أ. دراسة املواد اإلجبارية بنجاح، وهي )24( ساعة معتمدة حداً أدىن، من مستوى 

)700( عىل أن تتضمن مادة تتعلق مبنهجية البحث العلمي.

من  االختيارية  املواد  من  بنجاح  أقىص(  )حداً  معتمدة  ساعات   )9( دراسة  ب. 

مستوى )700(.

ج . النجاح يف االمتحان الشامل.

د. اذا توقف تخرج الطالب عىل مادة اجبارية غري مطروحة فيجوز بتوصية من 

لجنتي القسم والكلية وقرار من العميد دراسة مادة بديلة مكافئة للامدة 

املستبدلة من حيث املضمون وعدد الساعات املعتمدة.

هـ. عند طرح مواد )موضوعات خاصة( أو ما يشابهها ضمن الخطط الدراسية، 

تحتسب املادة للطالب مرة واحدة فقط حتى وإن اختلفت املوضوعات.
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املادة )4(: 

له من  الالزمة  املواد االستدراكية  التخصص  الطالب يحّدد قسم  أ. عند قبول 

العلمي  املستوى  لرفع  رضورية  يراها  التي  البكالوريوس  مستوى  مواد 

للطالب عىل ان ال تزيد عىل )9( ساعات معتمدة. 

املطلوبة  املعتمدة  الساعات  االستدراكية ضمن  املواد  ساعات  تحسب  ال  ب. 

لنيل الدرجة، وتظهر هذه املواد يف الكشف دون عالمات.

ج. عىل الطالب أن ينهي املواد االستدراكية بنجاح يف موعد أقصاه نهاية السنة 

األوىل اللتحاقه بالربنامج. 

مّدة الدراسة والعبء الدرايس

املادة )5(: 

أ. يكون الحد األدىن للحصول عىل درجة املاجستري )3( فصول دراسية، والحد 

وذلك  دراسيني،  فصلني  ملدة  للتمديد  دراسية قابلة  فصول  ستة  األعىل 

مبوافقة عميد كلية التخصص، والعميد حسب األصول.

ب. يُعّد الفصل الصيفي فصالً دراسياً لغايات السري يف إعداد الرسالة ويجوز يف 

حاالت خاصة تُقدرها لجنتا القسم والكلية طرح مواد من طبيعة أخرى.

بعذر  الفصل  مواد  كافة  من  واالنسحاب  التأجيل  مدة  تزيد  أن  يجوز  ج. ال 

ملدة  األعىل  الحد  ضمن  املدة  هذه  تحسب  وال  دراسيني؛  عىل  فصلني 

الحصول عىل الدرجة.
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املادة )6(: 

أ. مع مراعاة الحد األعىل ملدة الحصول عىل درجة املاجستري، يكون الحد األدىن  

الفصلني األول والثاين )6( ساعات معتمدة، والحد األعىل  الدرايس يف  للعبء 

)12( ساعة معتمدة، وتحتسب ساعات الرسالة من ضمن العبء الدرايس. 

ب. يجوز يف حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية وبقرار من عميد الكلية، 

السامح للطالب بتسجيل )3( ساعات خالل الفصل األول أو الثاين، عىل أن 

يكون ذلك ملرة واحدة فقط خالل فرتة دراسته. 

القبـــول

املادة )7( : رشوط القبول:

أ.   رشوط عامة :

1. أن يكون املتقدم حاصالً عىل درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن »جيد« أو 

ما يعادله عىل األقل وذلك من جامعة معرتف بها.

2. يف حال عدم اكتامل املقاعد املخصصة ألي برنامج ماجستري حسبام ورد يف 

البند )1( يجوز قبول ما ال يزيد عىل )10 %( من إجاميل املقاعد للحاصلني 

عىل :

أ.  دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله بتقدير ال يقل عن جيد جداً. 

ب. البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله رشيطة أن يدرس الطالب )3( مواد 

من خطة برنامج املاجستري يف الفصل األول يحددها القسم املراد االلتحاق به، 



21

بحيث تكون موحدة لجميع الطلبة املقبولني يف ذلك الربنامج وأن يجتاز 

منها؛ ومبعدل  لكل  أدىن  )70( حداً  وبعالمة  بنجاح  الثالث  املواد  الطالب 

نظامياً،  طالباً  الطالب  يصبح  عندها    )%  75 )جيد  عن  يقل  ال  تراكمي 

وتحسب له هذه املواد ضمن املواد املقّررة يف خطته، فإن مل يحقق هذه 

الرشوط  كاملة يفصل من الجامعة.

ج. أن يثبت املتقدم أن دراسته يف مرحلة البكالوريوس كانت باالنتظام.

3. مع مراعاة البند )2( من هذه الفقرة، يجوز للطلبة الحاصلني عىل  درجة 

البكالوريوس باالنتساب، ودبلوم عايل باالنتظام االلتحاق بربنامج املاجستري 

رشيطة ما ييل:

أ. تطابق مسمى تخصص الدبلوم العايل مع تخصص البكالوريس.

كانت  حال  ويف  معتمدة  ساعة   )30( عن  العايل  الدبلوم  ساعات  تقل  ال  ان  ب. 

ساعات الدبلوم العايل اقل من )30( ساعة معتمدة، يستكمل الطالب عدد 

الساعات التي يحددها القسم املراد االلتحاق به المتام )30( ساعة.

ما  أو  الوطني(  )االمتحان  أو  )التوفل(  امتحان  اجتياز  تبني  شهادة  إرفاق   .4

يعادل ذلك، وفق األسس التي تقررها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
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املادة )8(:     

أ. تقدم طلبات االلتحاق بربامج املاجستري وفق النموذج املعّد لهذا الغرض إىل 

عامدة القبول والتسجيل، خالل الفرتة التي تحددها عامدة البحث العلمي 

والدراسات العليا، وترفق بتلك الطلبات جميع األوراق الثبوتية الالزمة. 

ب. تقوم عامدة البحث العلمي والدراسات العليا بالتنسيق مع عامدة القبول 

والتسجيل، بفرز هذه الطلبات وتدقيقها وإعداد قامئة بأسامء الطلبة املقرتح 

قبولهم يف الربامج املختلفة، وترسل القامئة متضمنة )األصالء والبدالء( مع 

طلباتهم إىل الكلية املعنية لدراستها والتنسيب للمجلس بخصوص قبولهم.

أسس  عىل  أو  قبولهم  املقرتح  الطلبة  قوائم  عىل  الكلية  اعرتاض  حال  يف  ج. 

املفاضلة، يتم مخاطبة العميد بذلك مع بيان سبب االعرتاض ومربراته.

د. يف حال عدم التوافق عىل القامئة املعتمدة بني الكلية وعامدة البحث العلمي 

وعميد  والعميد  الرئيس  نائب  من  لجنة  تشكيل  يتم  العليا،  والدراسات 

التوافق بني الجهتني، وتكون قرارات  الكلية املعنية  لدراسة أسباب عدم 

اللجنة بهذا الخصوص نهائية.

املادة )9(:    

أ. ال يجوز أن يقبل الطالب يف برنامجني دراسيني يف الوقت نفسه، يف أي مرحلة 

من مراحل دراسته.

ب. إذا فصل الطالب من الربنامج الذي التحق فيه، فال يجوز أن يقبل فيه مرة 

أخرى. 
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لجان الدراسات العليا واختصاصاتها

املادة )10(:

أ . تُشّكل لجنة القسم بقرار من عميد الكلية، بعد االستئناس برأي رئيس القسم، 

وتفوض إليها اختصاصات مجلس القسم املتعلقة بالدراسات العليا، ويكون 

تشكيل اللجنة عىل النحو اآليت:

1.رئيس القسم/ رئيساً، ويف حال عدم توافر رشوط التدريس واإلرِشاف لديه 

يتوىل عضو هيئة تدريس آخر يعينه عميد الكلية ممن تنطبق عليه رشوط 

رئاسة هذه اللجنة.

اثنني إىل ثالثة من األساتذة واألساتذة املشاركني، ويجوز عند الرضورة أن   .2

تنطبق  أن  رشط  مساعد  أستاذ  برتبة  تدريس  هيئة  أعضاء  اللجنة  تضم 

عليهم رشوط التدريس واإلرِشاف يف برامج الدراسات العليا. 

وتلتزم  القسم  يف  العليا  الدراسات  أمور  اإلرِشاف عىل  القسم  لجنة  ب - تتوىل 

اختصاصاتها  وتشمل  العلمي،  البحث  وبأخالقيات  وسياساتها  بتعليامتها 

اآليت: 

يف  الواحد  الربنامج  لطلبة  درايس  عام  كل  بداية  يف  أكادميي  مرشد  تعيني   .1

القسم ممن تنطبق عليهم رشوط التدريس واإلرشاف يف الربامج. 

تقديم التوصيات املتعلقة مبا يأيت ورفعها للجنة الكلية:   .2

* إنشاء برامج جديدة.

* متابعة الخطط الدراسية للربامج وتحديثها.
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* أعداد الطلبة املقرتح قبولهم سنوياً.

*نتائج امتحانات املواد الدراسية. 

*تعيني املرشفني واملرشفني املشاركني.

*اإلعالن عن املوضوعات البحثية املقرتحة يف القسم. 

*مرشوعات الرسائل الجامعية.

*تشكيل لجان املناقشة. 

*تحديد مواعيد املناقشة.

*رفع قوائم بأسامء الطلبة املرشحني للمنح الدراسية ومتابعة شؤون 

تشغيلهم. 

*تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم. 

*إعالم الطلبة بالخطة الدراسية املطبقة عليهم.

*عقد اجتامعات مع طلبة الدراسات العليا. 

*تشكيل لجان االمتحان الشامل. 

املادة )11(: 

اختصاصات  إليها  وتُفوض  الكلية،  مجلس  من  بقرار  الكلية  لجنة  تُشّكل  أ. 

مجلس الكلية املتعلقة بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة عىل النحو 

اآليت:

اإلرشاف   رشوط  عليه  تنطبق  ممن  يفوضه  من  أو   ( رئيساً  الكلية  عميد   .1

والتدريس يف برامج الدراسات العليا (.
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رؤساء لجان األقسام.  .2

عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ، وإال ممن تنطبق عليهم رشوط التدريس   .3

واإلرشاف. 

بتعليامت  وتلتزم  العليا  الدراسات  أمور  عىل  اإلرشاف  الكلية  لجنة  تتوىل  ب . 

وتشمل  العلمي،  البحث  وبأخالقيات  وسياساتها،  العليا  الدراسات 

اختصاصاتها اآليت: 

النظر يف اقرتاحات لجان األقسام وتوصياتها.   .1

الربامج  الكلية، أوتعديل  بإنشاء برامج جديدة يف  الكلية  التوصية ملجلس   .2

القامئة أو املواد الدراسية التي تشملها. 

وعناوينهم  الجامعة  خارج  من  املناقشني  أسامء  تتضمن  قامئة  إرسال   .3

وتخصصاتهم الدقيقة لكل برنامج، إىل عامدة البحث العلمي والدراسات 

العليا، بناًء عىل تنسيبات األقسام األكادميية. 

تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراسات العليا يف الكلية.   .4

إعداد تقرير سنوي عن الربامج يف الكلية.   .5

إقرار نتائج امتحانات املواد الدراسية للربامج.   .6

ج. تقوم لجنة  الكلية باختصاصات لجنة القسم يف حال عدم وجودها. 
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املادة )12(: 

تشكل لجنة تسمى » لجنة أخالقيات الرسائل الجامعية« بقرار من املجلس  أ - 

يف مطلع كل عام جامعي، ويكون تشكيل اللجنة عىل النحو اآليت: 

عميد الدراسات العليا/ مقرراً.   .1

عضوا هيئة تدريس من الكليات اإلنسانية برتبة أستاذ.  .2

عضوا هيئة تدريس من الكليات العلمية برتبة أستاذ.  .3

عضوا هيئة تدريس من الكليات الصحية برتبة أستاذ.   .4

ب - يجوز للجنة االستعانة مبن تراه مناسباً يف حاالت خاصة تقدرها. 

تكون مهمة هذه اللجنة النظر يف القضايا الخالفية من الجوانب األخالقية  ج - 

مبا يف ذلك مدى استيفائها ملواصفات البحث العلمي ورشوطه، ومبا يحقق 

حامية حقوق أفراد الدراسة واملجمتع بشكل عام، ومراعاة قوانني حامية 

امللكية الفكرية. 

املادة )13(:

يتوىل املرشد األكادميي املسؤوليات اآلتية:  أ - 

تعريف الطالب بفلسفة الدراسات العليا يف الجامعة وسياساتها ونظامها   .1

وتعليامتها.

يف  للنجاح  الالزمة  املهارات  واكتساب  التكيف  عىل  الطالب  مساعدة   .2

الدراسات العليا. 

متابعة سري الطالب األكادميي وفق خطة اسرتشادية.   .3
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ب -  يتوىل املرشف األكادميي االختصاصات اآلتية: 

اإلرشاف عىل تقدم الطالب يف موضوع رسالته.   .1

توجيه الطالب وضامن التواصل معه بشكل منتظم.   .2

تقديم تقرير فصيل إىل لجنة القسم عن مستوى تقدم الطالب يف موضوع   .3

رسالته. 

االنتقــــــال والتحويـــــــــل

املادة )14(:       

يجوز انتقال الطالب من برنامج إىل برنامج آخر يف الجامعة، أو من برنامج 

الذي  الربنامج  القبول يف  استيفائه رشوط  أخرى، يف حال  مامثل من جامعة 

يرغب يف االنتقال إليه، وتوافر مقعد شاغر له، عىل أن ال يقل معدله الرتاكمي 

عن )جيد( أو ما يعادلها.

املادة )15(:

تقدم طلبات االنتقال لدى عامدة البحث العلمي والدراسات العليا وفق  أ - 

النموذج املعّد لهذا الغرض.

ب - يوافق املجلس عىل االنتقال بناًء عىل توصية من لجنتي القسم والكلية. 

املادة )16(:

يجوز أن يحتسب للطالب املنتقل من خارج الجامعة أو املقبول فيها وسبق  أ - 

له دراسة مواد يف جامعة أخرى ما ال يزيد عىل )9( ساعات معتمدة من 

هذه املواد.
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ب - يخفض الحد األعىل ملدة الحصول عىل الدرجة فصالً دراسياً واحداً عن كل 

)9( ساعات معتمدة تحتسب للطالب.

يشرتط يف املواد التي درسها الطالب يف جامعة أخرى ويرغب يف احتسابها  ج - 

ما يأيت: 

الخطة  يف  مواد  أو  ملادة  واملحتوى  املستوى  حيث  من  مناظرة  تكون  أن   .1

الدراسية املقررة.

أن ال يقل تقدير الطالب يف كل منها عن )75 %( وأن ال يكون قد مىض عىل   .2

دراستها أكرث من خمس سنوات.

تحتسب للطالب عند انتقاله أو قبوله يف برنامج آخر: د - 

املواد التي يختارها من املواد التي درسها يف الربنامج السابق، وتدخل يف   .1

معدله الرتاكمي إذا كان االنتقال داخل الجامعة. 

املواد التي يختارها من املواد التي درسها يف الربنامج السابق، وال تدخل يف   .2

معدله الرتاكمي إذا كان االنتقال من خارج الجامعة. 

هـ-  ال يجوز احتساب أية مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب 

عىل أساسها. 

و- ال تحتسب للطالب أي مادة من مستوى )700( كان قد درسها أو درس ما 

يعادلها سابقاً وحصل مبوجب ذلك عىل شهادة أو درجة علمية أخرى. 

يقّر املجلس احتساب املواد بناًء عىل توصية من لجنتي القسم والكلية.  ز - 
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املادة )17(:

يف  بالربنامج  امللتحق  للطالب  التعليامت،  هذه  من   )3( املادة  مراعاة  أ -مع 

الجامعة أن يدرس ما ال يزيد عىل )10( ساعات معتمدة يف برنامج مناظر 

يف جامعة أخرى رشط الحصول عىل موافقة مسبقة من املجلس بناًء عىل 

توصية من لجنتي القسم والكلية، وأن ال يكون قد احتسب له أية مواد 

من جامعة أخرى. 

ب -   ال تدخل عالمات هذه املواد يف املعدل الرتاكمي. 

املادة )18(: 

يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إىل مسار الشامل بقرار من املجلس،  أ - 

 )15( الطالب  إكامل  وبعد  والكلية.  القسم  لجنتي  من  توصية  عىل  بناًء 

ساعات معتمدة بتقدير جيد جًدا. 

ب -

 1. يجوز تحويل الطالب من مسار الشامل إىل مسار الرسالة ضمن الربنامج 

الواحد رشط أن يكون قد أنهى )15( ساعة معتمدة من خطته الدراسية، 

وأن يكون معدله الرتاكمي ) جيد جداً ( عىل األقل، وأن يتوافر مرشف عىل 

رسالته، ويكون اختيار الطلبة من بني املتقدمني للتحويل تنافسياً حسب 

معدالتهم الرتاكمية. 

الرسالة يف  الشامل إىل مسار  التحويل من مسار  الراغبني يف  للطلبة  2. يجوز 

الربنامج   نفسه، التقدم للقسم املعني، عىل أن تزّود عامدة البحث العلمي 
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حسب  التحويل  رشوط  حققوا  الذين  الطلبة  بأسامء  العليا  والدراسات 

النموذج املعد لذلك، يف مدة أقصاها أسبوعان من بدء الفصل التايل. 

له  تحتسب  نفسه،  الربنامج  يف  آخر  إىل   مسار  من  الطالب  تحويل  عند  ج - 

جميع املواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية املقرة له وتدخل عالمات 

تلك املواد يف معدله الرتاكمي، ومبا ال يتعارض مع خطة املسار املنتقل إليه. 

املواد والعالمات واالمتحانات

املادة )19(: 

النجاح يف كل مادة من مواد برنامج املاجستري    يكون الحد األدىن لعالمة  أ - 

70 %، ويف املواد االستدراكية 60 %.

ب - يخصص للمواد عالمات مئوية وتقديرات كاآليت: 

90 -  100 ممتاز

80  اىل اقل من 90  جيد جداً

 70  اىل اقل من 80  جيد 

أقل من )70( راسب 

يكون املعدل الرتاكمي بالعالمات والتقديرات كاآليت:  ج - 

88 -   100 ممتاز 

80  اىل اقل من 88  جيد جداً

75  اىل اقل من 80  جيد
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املادة )20(:  

الحد األدىن للنجاح يف املعدل الرتاكمي للمواد يف الربنامج 75 % . أ - 

ب - يجوز للطالب إذا قل معدلة الرتاكمي عن 75 % إعادة دراسة )6( ساعات 

أن  للامجستري، رشط  دراسته  مدة  طوال  الدراسية  خطته  من  األكرث  عىل 

تكون عالمته يف كل مادة أقل من جيد جًدا.

املادة )21(:    

مع مراعاة املادة )23( من هذه التعليامت، إذا أعاد الطالب دراسة مادة  أ - 

ما بسبب رسوبه أو لرفع معدله الرتاكمي، تحتسب له العالمة األعىل يف 

املعدل الفصيل والرتاكمي وتبقى األخرى يف سجله األكادميي.

ب- إذا كانت املادة املراد إعادتها اختيارية، يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية 

غريها، وتحتسب العالمة األعىل منهام يف املعدل الفصيل والرتاكمي وتبقى 

األخرى يف سجله األكادميي.

املادة )22(:    

يكون توزيع عالمة كل مادة عىل النحو اآليت: أ - 

األقل يرصد  واحداً عىل  تحريرياً  امتحاناً  الفصل )60 %(، وتشمل  أعامل   .1

)40-30(% من  لها  يرصد  علمية  وأبحاث  وتقارير   ،%)20-30( له عالمة 

العالمة.

االمتحان النهايئ ويرصد له )40 %(.  .2

ب - يستثنى مام ورد يف الفقرة )أ( املواد ذات الطبيعة الخاصة مثل: الندوات، 
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العلمية،  واالختبارات  والرسوم،  والتصاميم،  واملختربات،  واملرشوعات، 

لها ساعات معتمدة، بحيث  التي  العميل، والتدريب الرسيري  والتدريب 

توزع عالمات هذه املواد وفق معايري يحددها املجلس بتنسيب من لجنتي 

القسم والكلية.

االمتحـــــــــــــان الشامـــــــــــل

املــادة )23(: 

 يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة تكاملية يهدف إىل قياس قدرة الطالب عىل 

اكتسبها من مختلف  التي  واملتقدمة  األساسية  املختلفة  املفاهيم  بني  الربط 

املعارف، وتوظيفها يف حل املشكالت العلمية والتطبيقية يف ميدان تخصصه.

املــادة )24(: 

تتوىل لجنة القسم:

تتضمن  أن  يشملها عىل  التي  املجاالت  وتحديد  االمتحان  تنظيم شؤون  أ -  

خمسة،  عىل  يزيد  وال  ثالثة  عن  عددها  يقل  ال  وأن  التخصص  مجاالت 

واملراجع  املجاالت  وتعلن  لذلك،  الالزمة  والقراءات  املراجع  واقرتاح 

والقراءات للطلبة قبل موعد االمتحان بفصل درايس واحد عىل األقل.

ب -  التوصية إىل لجنة الكلية بتشكيل لجنة االمتحان، بحيث تتكون من ثالثة 

أعضاء إىل خمسة مبن فيهم رئيسها، ويختارون من أعضاء هيئة التدريس 

ويصدر  اإلجابات،  وتصحيح  األسئلة  بوضع  االمتحان  مبوضوع  املختصني 

القرار بتشكيل اللجنة من املجلس.
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تنسيب نتائج االمتحان الشامل للجنة الكلية لدراستها والتوصية يف شأنها  ج - 

إىل املجلس إلقرارها.

املـادة )25(: 

يتكون االمتحان من ورقة واحدة، وتكون مدته )4( ساعات، ويعقد مرتني يف 

العام يف املواعيد املخصصة حسب التقويم الجامعي، ويجوز عقده مره ثالثة 

خالل الفصل الصيفي، وذلك يف ضوء توافر اإلمكانات واالستعدادات الالزمة يف 

األقسام املختلفة، وعىل الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا االمتحان، حسب 

النموذج املعد لهذا الغرض.

املــادة )26(: 

الدراسية  الخطة  متطلبات  جميع  إنهائه  بعد  لالمتحان  الطالب  يتقدم  أ - 

بنجاح؛ رشط أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )75 %(.

ب -  إذا رسب الطالب يف االمتحان للمرة األوىل ميكنه التقدم لهذا االمتحان مرة 

ثانية فقط، مع مراعاة الحد األعىل ملدة الحصول عىل درجة املاجستري.

تكون عالمة النجاح يف االمتحان )%75(. وإذا رسب الطالب يف املرة الثانية  ج - 

يفصل من الربنامج.

أو  )ناجح(  بعبارة  عالماته  كشف  يف  االمتحان  يف  الطالب  نتيجة  تسجل  د- 

)راسب( يف كل مرة يتقدم فيها لالمتحان.

املــادة )27(:

 تطبق تعليامت منح درجة البكالوريوس عىل الحاالت التي مل ينص عليها يف 

هذه التعليامت فيام يتعلق باالمتحانات والعالمات واملعدالت.
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املواظبــة

املــادة )28(: 

الكلية ألي  الطالب )20 %( من دون عذر يقبله عميد  إذا تجاوز غياب  أ - 

مادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهايئ وتكون عالمته )60( يف تلك املادة. 

وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية. ويف جميع األحوال تدخل نتيجة 

ذلك الرسوب يف حساب معدل عالمات الطالب الفصيل والرتاكمي ألغراض 

اإلنذار والفصل.

الكلية )20 %( من مجموع  يقبله عميد  الطالب بعذر  إذا تجاوز غياب  ب - 

الساعات املقررة ملادة أو أكرث، فإنه يعد منسحباً من املادة.

املــادة )29(: 

له  تسجل  الكلية،  عميد  يقبله  بعذر  النهايئ  االمتحان  عن  يتغيب  من  كل 

مالحظة )غري مكتمل(، ويبلغ القرار بقبول العذر ملدرس املادة إلجراء امتحان 

الذي مل يتقدم  التايل للفصل  الفصل  نهاية  تعوييض للطالب يف مدة أقصاها 

فيه؛ إال إذا كان الفصل التايل مؤجالً رسمياً أو كان الطالب منقطعاً عنه بعذر؛ 

ويف تلك الحالة يعقد االمتحان يف الفصل التايل للفصل املؤجل.
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االنسحــاب

املــادة )30(: 

أ -

1. يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكرث خالل مدة أقصاها )14( 

الدرايس  الفصل  بدء  من  أسابيع   )6( و  الدرايس  الفصل  بدء  من  أسبوعاً 

يقل عبء  أن  يجوز  وال  )منسحب(،  مالحظة  وتثبت يف سجله  الصيفي، 

الطالب بسبب هذا االنسحاب عن الحد األدىن من الساعات املعتمدة إال 

بقرار من املجلس.

2.يجري االنسحاب يف هذه الحالة إلكرتونياً أو وفق منوذج خاص تُعده عامدة 

املختص  القسم  ورئيس  املادة  مدرس  تنسيب  يتضمن  العليا،  الدراسات 

واعتامد عميد القبول والتسجيل.  

ب - يجوز للعميد املوافقة عىل انسحاب الطالب من جميع املواد التي سجلها 

يف الفصل، رشط أن يُقدم طلب االنسحاب قبل موعد االمتحانات النهائية 

بأسبوعني عىل األقل، وتثبت يف سجله مالحظة )منسحب(، وتُعد دراسته 

لذلك الفصل مؤجله.
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التأجيـل

املــاد )31(: 

يشرتط يف الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمىض فصالً دراسياً 

واحداً عىل األقل يف الربنامج الذي التحق به.

املــادة )32(: 

العلمي  البحث  عامدة  عن  الصادر  النموذج  وفق  التأجيل  طلب  يقدم 

والدراسات العليا وتصدر املوافقة عن العميد إذا كان التأجيل لفصل واحد، 

وعن املجلس إذا كان لفصلني متتالني.

املــادة )33(:

إذا انتهى الفصل الدرايس، ومل يكن الطالب مسجالً أو مؤجالً لذلك الفصل، 

يعد تسجيله يف الجامعة ملغى، إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة املختصة، 

وذلك وفقاً ملا يأيت:

واحداً، ويعد  الدراسة فصالً دراسياً  االنقطاع عن  إذا مل يتجاوز  العميــد:   .1

هذا االنقطاع تأجيالً، ويحتسب ضمن الحد األعىل املسموح به للتأجيل.

املجلـس: إذا تجاوز االنقطاع عن الدراسة أكرث من فصل درايس واحد ويعد   .2

هذا االنقطاع تأجيالً، ويحتسب ضمن الحد األعىل املسموح به للتأجيل.
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اإلنــــــــذار والفصــــــل

املــادة )34(: 

 ينذر الطالب أكادمييًا يف الحاالت التالية:

أ -إذا مل يحصل يف نهاية الفصل عىل الحد األدىن للمعدل الرتاكمي يف املواد التي 

درسها حتى نهاية ذلك الفصل.

املــادة )35(:

أ- يفصل الطالب أكادمييًا من الربنامج يف الحاالت التالية:

إذا مل يحصل عىل الحد األدىن للمعدل الرتاكمي يف املواد يف نهاية الفصليني   .1

التاليني لإلنذار.

إذا كانت النتيجة يف مناقشة الرسالة )راسب(.  .2

إذا مل يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعىل للمدة املسموح بها.  .3

إذا رسب يف االمتحان الشامل مرتني.  .4

ب- يصدر قرارات اإلنذار األكادميية العميد، ويصدر قرارات الفصل النهايئ من 

الجامعة مجلس العمداء بناء عىل تنسيب من العميد.

ج- يعد إعالن قرارات اإلنذار والفصل النهايئ من الجامعة، وأية أمور أكادميية 

أخرى تخص الطلبة، عىل لوحة اإلعالنات يف كلية الطالب املعني، تبليغاً له 

باملعنى القانوين.
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اإلشـراف

املادة )36(:  

يشرتط العتامد عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك لغايات  أ - 

االستيعابية  الطاقة  وحساب  الجامعية  الرسائل  عىل  واإلرشاف  التدريس 

لربامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه يف آخر خمس سنوات أيًّا مام ييل:

ما ال يقل عن بحثني منشورين أو مقبولني للنرش يف تخصصه يف مجالت   -

علمية محكمة عىل أن يكون أحد البحثني منشوراً أو مقبوالً للنرش يف مجلة 

مصنفة عامليًا.

كتابان محكامن لغايات الرتقية أو التدريس الجامعي.  -

لغايات  مساعد  أستاذ  رتبة  من  التدريس  هيئة  عضو  العتامد  ب - يشرتط 

االستيعابية  الطاقة  وحساب  الجامعية  الرسائل  عىل  واإلرشاف  التدريس 

لربامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه يف آخر ثالث سنوات ما ال يقل عن 

للنرش يف مجالت علمية محكمة ويف مجال  أو مقبولني  بحثني منشورين 

تخصصه أحدهام منشور أو مقبول للنرش يف مجلة مصنفة دولياً.

رشوط اعتامد املجلة العلمية املحكمة: ج - 

أن يكون لها هيئة تحرير ورئيس تحرير.  -

أن يكون لها هيئة استشارية.  -

أن يكون مىض عىل إصدارها ثالث سنوات.  -

أن يكون هنالك استمرارية يف إصدار هذه املجلة.  -
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أن تكون مفهرسة ومصنفة.  -

أن تكون صادرة عن مؤسسة أو هيئة علمية معتمدة.  -

يشرتط يف عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن السبعني أن يكون برتبة أستاذ  د - 

وعمل يف التدريس الجامعي متفرًغا ملدة ال تقل عن )12( سنة وأن يكون 

قد نرش أو قبل له للنرش بحثان يف مجال تخصصه يف مجالت علمية محكمة 

مصّنفة  مجلة  يف  للنرش  مقبول  أو  منشور  أحدهام  تخصصه،  مجال  ويف 

عامليًا. يف السنوات الخمس األخرية من تعيينه أو من تاريخ تجديد عقده.

املادة )37(:   

أ- يتوىل التدريس واإلرشاف يف برامج الدراسات العليا أعضاء هيئة تدريس من   

رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك، رشط االستمرار يف اإلنتاج العلمي.

يف  واإلرشاف  التدريس  مساعد  أستاذ  برتبة  التدريس  هيئة  لعضو  يجوز  ب- 

الربامج رشط:

أن يكون قد نرش بحثني )أو قبل له للنرش بحثان( عىل األقل يف مجالت   .1

علمية محكمة ومعتمدة يف أخر ثالث سنوات.

أن يكون باحثاً منفرداً أو رئيسياً يف أحداهام عىل األقل بعد حصوله عىل   .2

درجة الدكتوراه.

أن ال يكون بحثه مستالً من رسالته يف املاجستري أو أطروحته يف الدكتوراه.  .3

ج- يكون عبء اإلرشاف عىل الرسائل الجامعية – يف حده األعىل- )6( ساعات 

معتمدة لألستاذ واألستاذ املشارك و )3( ساعات معتمدة لألستاذ املساعد؛ 
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عىل أن ال يزيد عدد الرسائل لألستاذ واألستاذ املشارك عىل )6(. أما األستاذ 

املساعد فيشرتط أن ال يزيد عدد الرسائل عىل )3(، وذلك يف الفصل الواحد.

القسم  املادة، يجوز بتوصية من لجنتي  الفقرة )ج( من هذه  د- مع مراعاة 

والكلية واقرتاح من املرشف وبقرار من املجلس تعيني مرشف مشارك من 

أو مؤهالً للتعيني برتبة  داخل الجامعة أو خارجها، رشط أن يكون معيناً 

أستاذ مساعد عىل األقل وتنطبق عليه رشوط اإلرشاف.

أو  الكلية  أو  القسم  خارج  من  مرشف  تعيني  خاصة  حاالت  يف  يجوز  هـ- 

القسم  لجنتي  من  بتوصية  وذلك  اإلرشاف،  رشوط  فيه  تتوافر  الجامعة، 

والكلية، وبقرار من املجلس.

املادة )38(:   

والكلية ويوافق عليها  القسم  لجنتا  تقدرها  تغيري املرشف لظروف  أ-  يجوز 

املجلس.

ب- يجوز تعديل عنوان الرسالة و/أو موضوعها و/أو خطتها إذا اقتضت ظروف 

املوافقة  بها  جرت  التي  نفسها  بالطريقة  التعديل  ويجري  ذلك،  البحث 

عليها.

املادة )39(:  

القسم والكلية أن  بناًء عىل توصية من لجنتي  أ -  يجوز بقرار من املجلس 

يستمر يف  أن  أو  الطالب،  املجاز عىل رسالة  التدريس  يرشف عضو هيئة 

اإلرشاف أو أن يشارك فيه رشط أن يقيض إجازته داخل األردن.
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املادة )40(:  

يحتسب للمرشف عن كل أطروحة/ رسالة ارشف عليها ساعة معتمدة يف  أ - 

الفصل الدرايس الواحد، وذلك اعتباراٍ من بدء الفصل الذي عني فيه مرشفاً 

ومبا ال يزيد عىل ثالثة فصول.

ب - يف حالة وجود إرشاف مشرتك عىل الرسالة يوزع عبء اإلرشاف بالتساوي.

لجنــــة املناقشــــــــة

تتكون لجنة املناقشة من: املادة )41(: 

املرشف/ رئيساً. أ - 

ب - املرشف املشارك )إن وجد(.

عضوي هيئة تدريس من الجامعة تنطبق عليهام رشوط اإلرشاف. ج - 

عضو من خارج الجامعة تنطبق عليه رشوط اإلرشاف. د - 

املادة )42(:    

تعني لجنة املناقشة ويحدد موعدها بقرار من املجلس بناء عىل توصية من  أ - 

لجنتي القسم والكلية، وفق الرتتيب اآليت:

يعد املرشف تقريراً بجاهزية الرسالة علمياً ولغوياً وااللتزام باألمانة العلمية   .1

املعد  النموذج  ووفق  للرسالة،  املعتمدة  الخطة  وذلك حسب  للمناقشة، 

لهذه الغاية.

يقرتح مجلس القسم قامئة بأسامء أربعة أعضاء هيئة تدريس من داخل   .2

اإلرشاف  رشوط  عليهم  تنطبق  ممن  خارجها  من  أعضاء  وثالثة  الجامعة 
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والتدريس يف الربامج، وفق النموذج املعد لهذه الغاية.

ب- يسلم الطالب نسخاً من الرسالة بشكلها النهايئ ألعضاء اللجنة بعد صدور 

قرار من املجلس بتشكيلها، وقبل ثالثة أسابيع عىل األقل من موعد املناقشة. 

األخالقية واألمانة  باملعايري  التزامه  ينص عىل  إقرارا خطياً  الطالب  ويرفق 

العلمية يف إعداد رسالته أو أية إقرارات أو مناذج أخرى تقرها الجامعة.

ج- إذا تبني للجنة وجود رسقة علمية يف إعداد الرسالة فال تقدم للمناقشة.

مناقشـــة الرسالـــة

املادة )43(: 

الرشوط  اجتياز جميع  بعد  الجامعية  رسالته  ملناقشة  بطلب  الطالب  يتقدم 

الخطة  متطلبات  لجميع  وإنهائه  الدراسية  الخطة  يف  املقررة  واالمتحانات 

الدراسية بنجاح، ومبعدل تراكمي ال يقل عن 75 %.

املادة )44(:  

تجري مناقشة الرسالة عىل النحو اآليت: أ - 

يعرض الطالب ملخصا لرسالته يف مدة زمنية ال تتجاوز )30( دقيقة تتبعها   .1

املناقشة.

يقترص حضور املناقشة عىل طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس   .2

يف القسم واملعنيني مبوضوع الرسالة، ويجوز يف حاالت خاصة تقدرها لجنة 

القسم أن تجري املناقشة يف جلسة مغلقة.

وتقرر  اللجنة  تتداول  انتهائها  وبعد  املناقشة.  إدارة  اللجنة  رئيس  يتوىل   .3
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إحدى النتائج اآلتية:

ناجح، ويف هذه الحالة عىل الطالب تسليم رسالته خالل أسبوع من تاريخ  أ - 

املناقشة.

ب - ناجح مع تعديالت طفيفة، ويف هذه الحالة عىل الطالب إجراء التعديالت 

املطلوبة وتسليم رسالته خالل أربعة أسابيع من تاريخ املناقشة، مع إرفاق 

تقرير من املرشف يفيد بإجراء التعديالت املطلوبة.

رسالته  تعديل  الطالب  عىل  الحالة  هذه  ويف  تعديل جوهري،  مع  ناجح  ج - 

يف مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد عىل أربعة أشهر من تاريخ املناقشة، 

ويسجل الطالب )صفر( ساعة يف الفصل التايل وإال فيعد راسباً.

د -   راسب.

املادة  يف  واملحددة  النهائية  بصورتها  الرسالة  تسليم  فرتة  متديد  ب - ميكن 

)42/ب( من هذه املادة يف حاالت اضطرارية يقبلها املجلس.

املادة )45(:  

يعتمد قرار لجنة املناقشة من املجلس . أ - 

منح الدرجات

املادة )46(:   

من  تنسيب  عىل  بناء  العمداء،  مجلس  من  بقرار  املاجستري  درجة  متنح  أ - 

املجلس.

ب - متنح الشهادات والدرجات يف املواعيد املقررة.
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أحكام عامة

املادة )47(:

يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة العلمية إذا تبني يف أي وقت من 

األوقات أن هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرق غري قانونية، أو أن الرسالة 

العلمية؛  العلمية ال تتفق يف مضمونها ومعايري األمانة  املقدمة لنيل الدرجة 

عىل أن تبلغ الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بهذا القرار.

املادة )48(: 

وبأشكال  جزئياً  أو  كلياً  الرسالة  تصوير  حق  خطياً  الجامعة  الطالب  يفوض 

مختلفة وذلك لغايات البحث العلمي والنرش االلكرتوين والتبادل مع املؤسسات 

التعليمية والبحثية والجامعات.

املادة )49(: 

فيالدلفيا  جامعة  يف  املاجستري  درجة  منح  تعليامت  التعليامت  هذه  تلغي 

العام الجامعي  العمداء واملعمول بها اعتباراً من بداية  الصادرة عن مجلس 

   . 2008/2007

املادة )50(:

يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
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تعليامت منح درجة البكالوريوس يف جامعة فيالدلفيا

املادة )1(: 

تسمى هذه التعليامت "تعليامت منح درجة البكالوريوس يف جامعة فيالدلفيا" 

التي أقرها مجلس العمداء يف جلسته رقم 29 /2019 بتاريخ 23 /7 /2019 

املادة )2(:

ترسي أحكام هذه التعليامت عىل الطلبة املنتظمني املسجلني للحصول عىل 

درجة البكالوريوس يف كليات الجامعة التالية:

-  اآلداب والفنون 

-  العلوم

 -  األعامل

 -  الحقوق                           

 -  الصيدلة                          

 -  الهندسة والتكنولوجيا                 

 -  تكنولوجيا  املعلومات 

 -  التمريض

املادة )3(:

 يقر مجلس العمداء الخطط الدراسية و تعديالتها التي تؤدي إىل الحصول 

عىل درجة البكالوريوس يف الكليات املختلفة، بناًء عىل تنسيب من مجالس 

الكليات وتوصيات مجالس األقسام األكادميية املختصة.
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املادة )4(: 

يكون الحد األدىن للساعات املعتمدة املطلوبة للحصول عىل درجة البكالوريوس 

كام ييل:

132 ساعة معتمدةكلية اآلداب والفنون

132 ساعة معتمدةكلية العلوم

132 ساعة معتمدةكلية األعامل

141 ساعة معتمدةكلية الحقوق

160 ساعة معتمدةكلية الصيدلة

160 ساعة معتمدةكلية الهندسة والتكنولوجيا

132 ساعة معتمدةكلية تكنولوجيا املعلومات

132 ساعة معتمدةكلية التمريض

الخطّة الدراسية

املادة )5(:

تشمل الخطّة الدراسية يف كل تخصص مُتنح فيه درجة البكالوريوس املتطلبات 

التالية:

أوالً:  متطلبات الجامعة: وتخصص لها )27( ساعة معتمدة وتشمل:

أ.  متطلبات الجامعة اإلجبارية : ) 15 ( ساعة معتمدة : 
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الساعات اسم املادةرمز املادة

املعتمدة

املتطلب السابق

0114099**3مهارات اللغة العربية 01141011

-----3 علوم عسكرية  *0111100

-----3الرتبية الوطنية0111101

0130099***3مهارات اللغة اإلنجليزية1  0130101

30130101مهارات اللغة اإلنجليزية 2 0130102

-----0عمل تطوعي يف خدمة املجتمع 0111000

                                 

____________

النتيجة     وترّصد   ، األردنيني  للطلبة  إلزامية  العسكرية  العلوم  مادة  ( تعترب   *  (

)ناجح ، راسب(  وال  تدخل يف  احتساب املعدل الفصيل أو الرتاكمي ، ويدرس 

الطلبة غرياألردنيني مادة بديلة من قامئة متطلبات الجامعة اإلختيارية .

 ) ** (   أو النجاح يف إمتحان تحديد املستوى يف اللغة العربية . 

) *** (  أو النجاح يف إمتحان تحديد املستوى يف اللغة اإلنجليزية .

               

                                                     



48

الساعات اسم املادةرمز املادة

املعتمدة

املتطلب السابق

-----3مقدمة يف علم النفس0111112

-----3الفكر والحضارة االنسانية0111133

-----3مهارات لغوية )1( 0140111

-----3مهارات لغوية )2(0140112

-----3الثقافة البيئية 0240152

-----3مقدمة يف ادارة املشاريع0330111

-----3حقوق االنسان0420140

-----3الثقافة القانونية0420143

-----3الريادية واالبداع0610230

0731102
مهارات استخدام شبكات 

التواصل االجتامعي 
3-----

-----3مهارات االتصال والتواصل 0780101

-----3الثقافة الصحية0910102

ب.  متطلبات الجامعة االختيارية : يدرس الطالب ) 12 ( ساعة معتمدة من 

املواد التالية عىل أن تكون جميعها من خارج قسم التخصص : 
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ثانياً: متطلبات الكلية: وتخصص لها الساعات املعتمدة التالية موزعة عىل مواد 

إجبارية  وأخرى اختيارية يحددها مجلس الكلية :

24 ساعة معتمدة كلية اآلداب والفنون
21 ساعة معتمدة كلية العلوم

24 ساعة معتمدة كلية األعامل
24 ساعة معتمدةكلية الحقوق 
24 ساعة معتمدةكلية الصيدلة

20 ساعة معتمدةكلية التمريض 
27 ساعة معتمدةكلية الهندسة والتكنولوجيا
24 ساعة معتمدةكلية تكنولوجيا املعلومات

عىل  موزعة  التالية  املعتمدة  الساعات  لها  وتخصص  القسم:  متطلبات  ثالثاً: 

مواد إجبارية وأخرى اختيارية، يحددها مجلس الكلية:

81 ساعة معتمدةأقسام كلية اآلداب والفنون
84 ساعة معتمدةأقسام كلية العلوم

81 ساعة معتمدةأقسام  كلية األعامل
90 ساعة معتمدةكلية الحقوق 
109 ساعة معتمدةكلية الصيدلة

85 ساعة معتمدةكلية التمريض 
106 ساعة معتمدةأقسام كلية الهندسة والتكنولوجيا
81 ساعة معتمدةأقسام كلية تكنولوجيا املعلومات
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املادة )6(:

أ- ال يجوز للطالب أن يسجل ملادة ما إن مل يكن قد درس املتطلب السابق 

لتلك املادة نجاحاً أو رسوباً ، وبخالف ذلك يعترب تسجيله وعالمته يف تلك 

املادة  الغيني.          

ب- ال يجوز للطالب أن يأخذ مادة ما ومتطلبها السابق يف نفس الفصل إال إذا 

كان تخرجه يتوقف عىل ذلك أو كان معيداً للامدة ويف هذه الحالة عىل 

الطالب الحصول عىل موافقة خطية من رئيس القسم املعني ، رشيطة أن 

اليكون هناك أي تزامن يف أكرث من حالتني .

مدة الدراسة والعبء الدرايس

املادة )7(: 

أ - الحد األعىل ملدة الدراسة للحصول عىل درجة البكالوريوس هو كام ييل:

7 سنواتأقسام كلية اآلداب والفنون
7 سنواتأقسام كلية العلوم

7 سنواتأقسام كلية األعامل
7 سنواتأقسام كلية الحقوق 
8 سنواتأقسام كلية الصيدلة

7 سنواتأقسام كلية التمريض 
8 سنواتأقسام كلية الهندسة والتكنولوجيا
7 سنواتأقسام كلية تكنولوجيا املعلومات
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ب-  السنة الدراسية فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منهام ستة عرش أسبوعاً 

تشمل فرتة االمتحانات،  وفصل صيفي اختياري مدته مثانية أسابيع تشمل 

للفصل  الدراسية  املدة  العمداء صالحية تعديل  االمتحانات، وملجلس  فرتة 

الدرايس رشيطة دراسة الطلبة لست عرشة ساعة تدريسية )من فئة الخمسني 

دقيقة( لكل ساعة معتمدة.

جـ- يجري حساب الساعات املعتمدة لكل مادة عىل أساس أن الساعة املعتمدة 

العميل  أما ساعات املختربات والتطبيق   ، الواحدة تعادل 16 ساعة صفية 

فيجري تقوميها لكل مادة عىل حدة عىل أن تحسب الساعة املعتمدة الواحدة 

بساعتي مخترب أو بساعتني تطبيقيتني عىل األقل.

د-يتحمل الطالب مسؤولية تسجيل املواد التي تدخل ضمن خطته الدراسية وفقاً 

إلجراءات التسجيل املتبعة يف الجامعة.

هـ-

 مع مراعاة الحد األعىل ملدة الدراسة للحصول عىل درجة البكالوريوس الواردة 

يف الفقرة )أ( من هذه املادة ، يكون الحد األدىن للساعات املعتمدة التي يدرسها 

الطالب املسجل للحصول عىل درجة البكالوريوس )12( ساعة للفصل الدرايس 

الواحد ، والحد األعىل ) 18( ساعة معتمدة ، ويجوز أن يصل الحد األعىل إىل 

)21( ساعة معتمدة أو )22( ساعة معتمدة إذا كانت الساعة اإلضافية ساعة 

تدريب أو مخترب وذلك مبوافقة رئيس القسم املعني وبعد التحقق من توفر 

أحد الرشطني التاليني:

أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن %76.  -
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أن يتوقف تخرج الطالب عىل السامح له بدراسة )21( ساعة معتمدة ويسمح   -

للطالب دراسة )22( ساعة معتمدة إذا كانت الساعة املضافة ساعة تدريب 

او مخترب حسب الحالة يف الفصل الذي سيتخرج فيه.

و-  يسمح للطالب مبوافقة رئيس القسم املعني ، بالتسجيل لعدد من الساعات 

يقل عن الحد األدىن املبني يف الفقرة ) هـ( أعاله عىل أن ال يقل عن ) 9( 

الساعات  للطالب االستمرار يف دراسة عدد من  . ويجوز  ساعات معتمدة 

املعتمدة يقل عن الحد األدىن)9( ساعات معتمدة نتيجة النسحابه من بعض 

املواد ، وذلك يف حاالت خاصة مربرة يوافق عليها مجلس العمداء مع مراعاة 

الذي  الطالب  ذلك  )13(، ويستثنى من  املادة  الفقرة )ب( من  ما ورد يف 

يتوقف تخرجه يف نهاية ذلك الفصل عىل دراسة عدد أقل من الساعات أو 

الطالب الذي ال تتوافر له مواد من خطته الدراسية لتسجيلها . 

ز -  الحد األعىل للساعات املعتمدة التي يسجلها الطالب يف الفصل الصيفي هو 

)12( ساعة معتمدة ، ويجوز أن يصل الحد األعىل إىل )15( ساعة معتمدة 

رشيطة ان تكون الساعة االضافية مادة مخترب او تدريب عميل إذا توقف 

الساعة  الفصل عىل السامح له بدراسة مادة هذه  الطالب يف ذلك  تخرج 

املعتمدة ومبوافقة رئيس القسم املعني.

الجامعية األوىل يف مدة ال تقل عن ثالث  الدرجة  الطالب عىل  -  يحصل  ح 

،األعامل،الحقوق،  والفنون  اآلداب  كليات  تخصصات  يف  دراسية  سنوات 

العلوم،تكنولوجيا املعلومات والتمريض ويف مدة التقل عن ثالث سنوات 

الهندسة  كلية  يف  الهندسية  والربامج  الصيدلة  كلية  يف  دراسية  ونصف 

والتكنولوجيا . 
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السنة  البكالوريوس يف مستوى  لنيل درجة  الطالب املسجل  يصنف   - ط 

الثانية ، أو الثالثة ، أو الرابعة، إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما ال يقل 
التوايل ضمن خطته  ( ساعة معتمدة عىل   90 (  ،)  60 (  ، عن )30( 
مستوى  يف  والصيدلة  الهندسة  كليتي  يف  الطالب  ويعترب   ، الدراسية 

السنة الخامسة إذا أتم )120( ساعة معتمدة بنجاح.
ي -  املوافقة عىل منح جميع طلبة الجامعة ولجميع الدرجات سنة دراسية 

زيادة عن املدة القصوى املسموح بها يف تعليامت منح درجة البكالوريوس 

رشيطة أن تؤدي هذه السنة إىل تخرجهم .

عبؤه  يتجاوز  طالب  ألي  مادة  أي  بإلغاء  والتسجيل  القبول  عميد  يقوم  ك- 

الدرايس يف فصل ما الحد األعىل املسموح به، والغاء تسجيل الطالب الذي 

يتدىن عبؤه الدرايس يف فصل ما عن الحد األدىن املسموح به وفق التعليامت 

املعمول بها يف الجامعة اال يف حاالت مربره ومبوافقة عميد الكلية. 

ل- إذا تجاوز الطالب الحد األعىل ملدة الدراسة الواردة يف تعليامت منح درجة 

البكالوريوس يفصل من التخصص. 
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املواظبــــة
املادة )8( : 

تشرتط املواظبة لجميع الطلبة حسب الساعات املقررة لكل مادة يف الخطة  أ - 

الدراسية .

ب - ال يسمح للطالب بالتغيب أكرث من) 15%( من مجموع الساعات املقررة 

للامدة .

املقررة للامدة  الساعات  الطالب أكرث من )15%( من مجموع  إذا غاب   - جـ 

دون عذر مريض أو قهري يقبلهام رئيس القسم املعني ، يحرم من التقدم 

لالمتحان النهايئ وتعترب نتيجته يف تلك املادة ) صفراً ( ، وعليه إعادة دراستها 

إذا كانت إجبارية ، ويف جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب يف حساب 

معدل عالمات الطالب الفصيل والرتاكمي ألغراض اإلنذار والفصل من الكلية، 

ويجوز سحب املادة الكرتونياً بعد قيام الطالب مبراجعة رئيس القسم خالل 

فرتة االنسحاب املحددة. 

د -  إذا غاب الطالب أكرث من ) 15% ( من مجموع الساعات املقررة ملادة ما وكان 

هذا الغياب بسبب املرض أو لعذر قهري يقبله رئيس القسم املعني الذي 

يطرح املـادة ، يعترب منسحباً من تلك املادة وتطبق عليه أحكام االنسحاب 

، ويبلغ رئيس القسم املعني عميد القبول والتسجيل بذلك ، وتثبت كلمة ) 

منسحب ( إزاء تلك املادة يف السجل األكادميي للطالب ، أما الطلبة الذين 

ميثلون اململكة أو الجامعة يف النشاطات الرسمية فيسمح لهم بالتغيب بنسبة 

ال تتجاوز )%20( .
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هـ - يشرتط يف العذر املريض أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب املركز الصحي 

يف الجامعة أو عيادة معتمدة منه أو صادرة عن املستشفى املعتمد من قبل 

الجامعة ، وأن تقدم هذه الشهادة إىل رئيس القسم املعني التي تطرح املادة 

خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة. ويف 

الحاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع 

من تاريخ زوال أسباب الغياب.

و - رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس واملحارضون وعميد القبول والتسجيل 

مسؤولون عن تنفيذ أحكام املواظبة.

االمتحانـــــات
املادة )9(:

أ -  تحسب العالمة النهائية لكل مادة من مائة وألقرب رقم صحيح.
ب -

النهايئ وعالمات  النهائية لكل مادة هي مجموع عالمات االمتحان  العالمة   .1

األعامل الفصلية.

2 . يعقد االمتحان النهايئ لكل مادة مرة واحدة يف نهاية الفصل ويكون تحريرياً 

وشامالً ملقرر املادة ، ويخصص له ) 40% ( من العالمة النهائية للامدة ، وقد 

تشمل عالمة االمتحان النهايئ امتحانات عملية وشفوية ، أو تقارير تخصص 

لها نسبة مئوية معينة ، وال ترد أوراق االمتحانات النهائية إىل الطلبة .

3 . تشمل األعامل الفصلية لكل مادة امتحانني كتابيني عىل األقل يعلم بهام 

االمتحان  يعقد  أن  ، عىل  األقل  بأسبوع عىل  عقدهام  موعد  قبل  الطلبة 
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األول يف موعد أقصاه نهايـة األسبوع السادس من بداية كل من الفصلني 

ويعقد   ) الصيفي  الفصل  بداية  من  الرابع  األسبوع  )ونهاية  والثاين  األول 

الفصلني  الحادي عرش من  نهاية األسبوع  اقصاه  الثاين يف موعد  االمتحان 

األوراق  وترد  الصيفي  الفصل  من  السادس  األسبوع  ونهاية  والثاين  األول 

إىل الطلبة  يف موعد أقصاه أسبوع واحد من عقد االمتحان ) 72 ساعة يف 

الفصلية باإلضافة إىل االختبارين  الصيفي (  وقد تشمل األعامل  الفصـل 

الكتابيني األول والثاين ثالثة اختبارات قصرية وترد أوراقها إىل الطلبة بعد 

تصحيحها، ويتم توزيع عالمات االمتحانات النظرية عىل النحو التايل : 

أ -   يعقد لكل مادة امتحانان كتابيان تخصص لكل منهام )20( عالمة.

ب- األعامل الفصلية ويخصص لها )20( عالمة .

4 . قد يستثنى من بند )3( أعاله مواد الندوات ، املختربات ، األعامل امليدانية ، 

واملشاريع ، حيث يقرر مجلس الكلية املعني أسلوب تقويم هذه املواد عىل 

أن يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدرايس . 

كل من يتغيب عن امتحان فصيل معلن عنه بدون عذر مريض أو عذر قهري   . 5

يقبل به عميد الكلية التي تطرح املادة ، توضع له عالمة ) صفر ( يف ذلك 

االمتحان وتحسب يف عالمته النهائية.

كل من يتغيب عن امتحان فصيل معلن عنه بعذر مريض أو قهري  يقبل به   . 6

عميد الكلية التي تطرح املادة  ، عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع 

من تاريخ زوال العذر ، ويف هذه الحالة عىل مدرس املادة أن يعقد امتحاناً 

تعويضياً للطالب.
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كل من تغيب عن امتحان نهايئ بعذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد   . 7

الكلية التي تطرح املادة عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل ثالثة أيام من 

تاريخ عقد ذلك االمتحان.

8 . ال يجوز للطالب الحاصل عىل عبارة غري مكتمل ، أن يؤجل دراسته يف الجامعة 

له  إزالة غري مكتمل وخالف ذلك تسجل  بعد  إال  الالحق  الدرايس  للفصل 

عامدة القبول والتسجيل العالمة املستحقة يف تلك املادة.

جـ - يكلف رئيس القسم األكادميي أحد مدريس املادة متعددة الشعب بالتنسيق 

بينهم من حيث خطة تدريس املادة ، والكتب املقررة واالمتحانات والعالمات 

 د - 

1. يقوم مدرس املادة بإعالم طلبته يف بداية كل فصل درايس عن أسلوب تقييمه 

لتحصيل الطلبة يف هذه املادة .

مدرس املادة مسؤول عن تصحيح أوراق االمتحانات الخاصة مبواده وعن   . 2

مراجعة العالمات وتسجيلها يف الكشوفات والقسائم الخاصة بها ، وتسليمها 

إىل القسم األكادميي املختص خالل مدة أقصاها ) 48( ساعة من تاريخ عقد 

االمتحان النهايئ لتلك املادة.

ترسل كشوف العالمات النهائية يف كل مادة بتفصيالتها إىل القسم لدراستها   . 3

مدة  خالل  الكلية  مجلس  قبل  من  العتامدها  الكلية  عميد  إىل  ورفعها 

أقصاها)72( ساعة من تاريخ انتهاء االمتحانات وإرسالها إىل عامدة القبول 

والتسجيل ومينع إعالن النتائج قبل تسليمها لعامدة القبول والتسجيل .
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هـ -

1 .  ال يجوز النظر يف تعديل العالمة النهائية لطالب يف مادة ما إال يف حاالت 

استثنائية يربرها مدرس املادة خطياً لعميد الكلية يف مدة أقصاها ثالثة أيام 

بعد تسليم النتائج لعامدة القبول والتسجيل ، وعىل العميد عرض املوضوع 

عىل مجلس الكلية ويف ضوء قناعة املجلس ينسب لرئيس الجامعة لتعديل 

العالمة النهائية للطالب ويبلغ العميد عامدة القبول والتسجيل بذلك .

النهايئ أو  الطالب بطلب مراجعة عالمة ورقة االمتحان  . يجوز أن يتقدم   2  

االمتحانات املحوسبة )األول ، الثاين ، النهايئ ( إىل عميد الكلية املختص يف 

مدة أقصاها ثالثة أيام من ظهور النتائج عىل منوذج  خاص معد لهذه الغاية 

مقابل رسم مقداره عرشة دنانري.

تقترص عملية املراجعة عىل الخطأ املادي يف جمع العالمات أو نسيان تصحيح   . 3

أسئلة أو أجزاء منها ، وتقوم لجنة مؤلفة من عميد الكلية ورئيس القسم 

ومدرس املادة مبراجعة ورقة االمتحان .

و -  ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث إىل الطالب بعد تصحيحها ، 

وتسجيل عالماتها. أما أوراق االمتحان النهايئ فتحفظ لدى عامدة الكلية ملدة 

فصلني دراسيني.
ز -

1.  إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهايئ ملادة ما بعذر مريض أو قهري يقبل 

به عميد الكلية التي تطرح املادة تسجل له عبارة “ غري مكتمل” إزاء هذه 

املادة وعىل الطالب أن يتقدم لالمتحان التعوييض خالل اول اسبوعني من 
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بداية الفصل الالحق مبا يف ذلك الفصل الصيفي اذا كان مسجال له وإال ترصد 

له عالمة  ) صفر( يف ذلك االمتحان ويعطى النتيجة التي يستحقها ،ويعقد 

االمتحان التعوييض يف املادة املعنية للطلبة املتوقع تخرجهم يف مدة اقصاها 

اسبوع من تاريخ اعطاء االمتحان للامدة التي حصل فيها عىل عالمة )غري 

مكتمل(، ويقوم مدرس املادة بإعداد امتحان تعوييض مكافئ لالمتحان الذي 

تقدم له جميع الطلبة وذلك بعلم رئيس القسم وعميد الكلية والتنسيق 

الكامل معهام .

2. كل من تغيب عن امتحان نهايئ دون عذر مريض أو قهري يقبل به عميد الكلية 

التي تطرح املادة ، ترصد له مالحظة ) غائب( يف ذلك االمتحان ، ويعترب هذا 

التغيب بعذر مقبول عند تقديم ما يثبت ذلك ، وعندها تحول النتيجة إىل     

) غري مكتمل ( ، وعىل الطالب أن يزيل عبارة ) غري مكتمل ( وفق أحكام 

الفقرة )1( من ) ز(، وبخالف ذلك تعترب عالمته يف ذلك االمتحان ) صفراً ( 

وتحسب ضمن معدله الرتاكمي.
ح -

1. الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو )50%( ، والحد األدىن للعالمة النهائية 

للامدة هو ) %35(.

2 .  مع مراعاة أحكام املادة ) 10( يكون املعدل الرتاكمي معدل عالمات جميع 

املواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب ذلك املعدل . 

وتدخل املواد التي يحصل فيها الطالب عىل عبارة ) غري مكتمل ( يف حساب 

املعدالت الرتاكمية عند إزالة تلك العبارة.
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3 . تصنف املعدالت الرتاكمية وفق التقديرات املبينة يف الجدول التايل:
التقدير املعدل الرتاكمي

ممتاز  % 100 – 84 

جيد جداً  76 – أقل من 84 %  

جيد 68 – أقل من 76 % 
مقبول 60 – أقل من 68 % 

4 . املعدل الفصيل هو معدل عالمات جميع املواد التي درسها الطالب يف ذلك 

الفصل.

السابقة  .مع مراعاة أحكام املادة ) 10 ( يجري احتساب أي من املعدالت   5

برضب عالمة كل مادة تحتسب يف املعدل يف عدد ساعاته املعتمدة وقسمة 

مجموع حاصل الرضب عىل مجموع الساعات املعتمدة التي درسها الطالب 

نجاحاً أو رسوباً.

6 .يحسب املعدل ألقرب منزلة عرشية واحدة.

7. يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل عىل معدل فصيل مقــداره )90 % ( 

فأكرث عىل الئحة رشف الكلية ويثبت ذلك يف سجله األكادميي ، رشيطة أن ال 

يقل عبؤه الدرايس لذلك الفصل عن ) 12 ( ساعة معتمدة محسوبة ضمن 

املعدل الرتاكمي وأن ال يكون قد أنذر إنذاراً سلوكياً . 

ط. يف حالة وجود ثالثة امتحانات يف اليوم نفسه يجوز للطالب التقدم المتحانني 

لعقد االمتحان  فقط يف هذا اليوم ويحدد عميد الكلية املختص موعداً 

الثالث يف يوم اخر. 
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إعادة دراسة املواد 
املادة )10(:

 أ - يف جميع حاالت اإلعادة تدخل العالمة األعىل التي يحصل عليها الطالب يف 

تلك املادة يف حساب معدله الرتاكمي ، وتحسب العالمة األعىل فقط ألغراض 

إمتام متطلبات التخرج املنصوص عليها يف الفقرة ) أ ( من املادة ) 18 ( من 

هذه التعليامت.

 ب - يف حالة إعادة الطالب دراسة أي مادة فإن ساعات تلك املادة تدخل يف 

حساب عدد الساعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط .

جـ -يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة ألغراض رفع معدله الرتاكمي يف تلك 

املادة .

د -يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أو حرة بديالً عن مادة اختيارية أو حرة 

رسب فيها .

العالمة  له  معادلتها، فرتصد  أن متت  مادة سبق  بدراسة  الطالب  قام  اذا  هـ- 

املستحقة يف هذه املادة وتلغى معادلتها، واذا رسب الطالب يف هذه املادة 

فإن عليه اعادتها مرة اخرى.

له  اذا سبق  الجامعة  الطالب خارج  التي يدرسها  املواد  أو  املادة  و- ال تعادل 

اجتيازها داخل جامعة فيالدلفيا . 
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وضع الطالب تحت املراقبة
املادة )11(:

أ - يوضع الطالب تحت املـراقبة إذا نقص مـعدله الرتاكمــي عن ) 60 % ( يف 

نهاية أي فصل درايس باستثناء الفصل الدرايس األول له يف الجامعة والفصل 

الصيفي ويف حالة قبول الطالب عىل الفصل الصيفـي يعترب الفصل األول 

الذي يليه أول فصل للطالـب، وتقوم عامدة  القبول والتسجيل بإشعار 

الطالب الكرتونياً عىل البوابة االلكرتونية للطالب.  

عىل الطالب الذي يوضع تحت املراقبة أن يزيل األسباب التي أدت إىل  ب - 

وضعه تحت املراقبة يف مدة أقصاها ثالثة فصول دراسيـة ) ال يحسب 

الفصل الصيفي منها ( بعد الفصل الذي وضع بسبب نتائجه فيه تحت 

املراقبة .

جـ -  إذا مل يتمكن الطالب من إزالة األسباب التي أدت إىل وضعه تحت املراقبة 

مبوجب الفقرة ) ب ( من هذه املادة يفصل من قسم تخصصه.

الفصل من  ، يستثنى من  )أ(  الفقرة  املادة )11(  مع مراعاة ما ورد يف    - د 

طالب حصل  كل  املادة  من هذه  )ج(  الفقرة  ألحكام  تنفيذاً  التخصص 

عىل معدل تراكمي )59.5 - 59.9 %( أو أتم بنجاح )90( ساعة معتمدة يف 

كليات اآلداب والفنون ، العلوم ، األعامل ، الحقوق ، تكنولوجيا املعلومـات 

والتمريض ، و)105( ساعة معتمدة يف كليتي الهندسة والصيدلة ، عىل أن 

تكون هذه الساعات محسوبة وفق الخطة الدراسية لقسم التخصص.

هـ - يفصل الطالب من قسمه إذا حصل عىل معدل تراكمي يقل عن ) 50 %( 
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يف أي فصل درايس باستثناء الفصل الدرايس األول والفصل الصيفي وذلك 

بعد دراسة ما ال يقل عن )12( ساعة معتمدة تدخل يف حساب معدله 

الرتاكمي.

و- إذا فصل الطالب من تخصصه الجديد مرة أخرى وفق أحكام املادة )11( من 

تعليامت منح درجة البكالوريوس يفصل من الجامعة نهائياً.

املادة )12(:

الفقرة           أو  )ج(  الفقرة  أحكام  حسب  قسمه  من  املفصول  للطالب  يجوز 

إىل  انتقال  بطلب  يتقدم  أن  التعليامت،  هذه  من   )11( املادة  من   ) )هـ 

أقسام الجامعة األخرى قبل بداية الفصل الالحق ، وتطبق عليه أحكام املادة          

)17 ( من هذه التعليامت، وإذا مل يتم قبوله يف أي قسم آخر يفصل نهائياً 

من الجامعة ، وعند قبول الطالب يف القسم الجديد يحسم فصل درايس واحد 

من الحد األعىل لسنوات التخرج مقابل كل ) 15( ساعة معتمدة احتسبت له.

االنسحاب من املواد وإضافتها
املادة )13(: 

أ - يسمح للطالب باالنسحاب من مواد سجل لها ، وإضافة مواد جديدة خالل 

الخمسة أيام الدراسية األوىل ) دون أيام العطل( من الفصلني الدراسيني 

األول والثاين وخالل الثالثة أيام الدراسية األوىل ) دون أيام العطل ( من 

الفصل الصيفي ، وال تثبت املواد التي انسحب منها يف سجله األكادميي.
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ب - مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ) أ ( من هذه املادة والفقرة ) و( من املادة    

) 7 ( ، يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكرث يف مدة أقصاها 

ونهاية  والثاين  األول  الدراسيني  الفصلني  من  عرش  الرابع  األسبوع  نهاية 

األسبوع السابع من الفصل الصيفي ، وال ترسل الكليات قوائم الحرمان 

قبل هذه املدة حيث ال يسمح باالنسحاب بعدها ويف هذه الحالة تثبت 

املادة يف سجل الطالب ويكتب إزاءها مالحظة  ) منسحب ( وال تدخل يف 

عدد الساعات التي درسها الطالب من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات 

مدرس  فعىل   ، املذكورة  املدة  الطالب خالل  ينسحب  مل  وإذا   ، التخرج 

املادة أن يثبت نتيجة الطالب يف كشف العالمـات . وال يجوز نتيجة لهذا 

األدىن  الحد  الطالب عن  لها  املسجل  الساعات  يقل عدد  أن  االنسحاب 

بقرار من رئيس  إال  التعليامت  به وفق هذه  املسموح  الدرايس  للعبء 

القسم املعني. 

ما  لها يف فصل  التي سجل  املواد  من جميع  الطالب منسحباً  اعترب  إذا   - جـ 

مبقتىض الفقرة ) و( من املادة ) 8 ( من هذه التعليامت تكون دراسته يف 

ذلك الفصل “ مؤجلة “ ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل املسموح 

بها يف الفقرة ) أ ( من املادة ) 14 ( من هذه التعليامت ، ويثبت ذلك يف 

سجله األكادميي.

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية باالنسحاب من جميع املواد  د - 

التي سجلها لذلك الفصل، وبعد موافقة مجلس العمداء بتوصية من مجلس 

الكلية عىل ذلك وتعترب دراسته يف ذلك الفصل مؤجلة وعىل الطالب أن 
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بأسبوعني عىل  النهائية  االمتحانات  قبل موعد  الطلب  يتقدم مبثل هذا 

األقل.

هـ- ال يجوز االنسحاب من املواد العملية املسجلة متزامنة مع املواد النظرية أو 

العكس وإمنا يتم االنسحاب منها بشكل متزامن.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من الجامعة
املادة )14(:

أ - يجوز للطالب أن يؤجل دراسته يف الجامعة مدة ال تزيد عىل أربعة فصول 

) سنتني ( سواء كانت منقطعة أو متصلة وميكن ملجلس العمداء النظر يف 

التأجيل ملدة تزيد عن ) 4( فصول وال تتجاوز )6( فصول ، رشيطة توفر 

شاغر يف التخصص املطلوب حني العودة إىل الجامعة .

ب -  إذا بدأ التدريس يف أي من الفصلني الدراسيني األول أو الثاين ومل يكن 

الطالب مسجالً لذلك الفصل ، يعترب تسجيله يف الجامعة الغياً إال إذا تقدم 

. وتوزع صالحية قبول  العذر  بقبول  الجهة املختصة  تقبله  بعذر قهري 

العذر عىل النحو اآليت:

- عميد القبول والتسجيل: إذا قدم الطالب العذر خالل أسبوعني أو أكرث من بدء 

الدراسة يف الفصل الدرايس ميكن يف هذه الحالة السامح للطالب بالتسجيل 

عىل املواد أو تأجيل دراسته.

- مجلس العمداء: 

1- يف حال تجاوز مدة التأجيل عن اربعة فصول دراسية . 

دراسية  فصول  ستة  والبالغ  للتأجيل  املسموح  األعىل  الحد  تجاوز  حال  يف   -2
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رشيطة ان يتبقى عىل الطالب سنة دراسية واحدة فقط الستكامل متطلبات 

الحصول عىل الدرجة العلمية. 

جـ -  ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعىل لسنوات التخرج أو لغايات إزالة 

أسباب الوضع تحت املراقبة .

مقعده  يفقد  عليها  املوافقة  التي متت  التأجيل  مدة  الطالب  تجاوز  إذا   - د 

بالجامعة ، ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة. فإذا قبل 

يف قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكادميي كامالً عىل أن يكمل 

متطلبات التخرج . ويف هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن 

الحد األعىل لسنوات التخرج، وإذا قبل يف قسم آخر تطبق عليه أحكام 

الفقرتني )ب( و )ج( من املادة ) 18( من هذه التعليمـات ، ويف الحاالت 

التي يفقد فيها الطالب مقعده بسبب التجاوز بعذر قهري ، فلمجلس 

العمداء بناًء عىل تنسيب من مجلس الكلية اعتبار مدة التجاوز ضمن 

الحد األعىل ملدة التأجيل املسموح بها بالفقرة ) أ ( من هذه املادة.

 هـ - ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد يف الجامعة أو الطالب املنتقل إليها إال 

بعد ميض فصل درايس واحد عىل األقل عىل دراسته يف الجامعة.

و -  إذا رغب الطالب يف االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب عىل 

النموذج املقرر إىل عامدة القبول والتسجيل ، ويف هذه الحالة تثبت له يف 

سجله مالحظة منسحب من الجامعة ويفقد معقده فيها. ويبلغ عميد 

القبول والتسجيل الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بحاالت 

االنسحاب ، وإذا رغب يف االلتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب 
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جديد ويف حالة قبوله يف قسم تخصصه نفسه يحتفظ بسجله األكادميي 

كامالً عىل أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية املعمول بها 

عند عودته إىل الجامعة ، وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد 

األعىل لسنوات التخرج، وإذا قبل يف قسم آخر تطبق عليه أحكام املادة 

)17/ب(.

ز -  إذا انقطع الطالب عن الدراسة لفصل درايس أو أكرث ، ومل يحصل عىل 

موافقة خطية من العميد املعني بتأجيل دراسته لهذه املدة يفقد مقعده 

يف الجامعة ويف هذه الحالة يجوز له أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق 

بالجامعة، فإذا قبل يف قسم تخصصه نفسه يحتفظ بسجله األكادميي كامالً 

عىل أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية املعمول بها عند 

عودته إىل الجامعة ، وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعىل 

لسنوات التخرج. وإذا قبل يف قسم أكادميي آخر تطبق عليه أحكام املادة   

) 17/ب( من هذه التعليامت . ويف الحاالت التي يفقد فيها الطالب مقعده 

بسبب عدم تسجيله ملدة فصل درايس أو أكرث وبعذر قهري، فلمجلس 

العمداء وبناًء عىل تنسيب من مجلس الكلية اعتبار هذه املدة ضمن الحد 

األعىل ملدة التأجيل املسموح بها يف الفقرة )أ( من املادة )14( من هذه 

التعليامت .

ح -   ال يجوز للطالب الحاصل عىل غري مكتمل أن يؤجل دراسته يف الجامعة 

للفصل الدرايس الالحق إال بعد إزالة غري مكتمل وخالف ذلك تسجل له 

عامدة القبول والتسجيل العالمة املستحقة يف تلك املادة.
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ط -  خلو سجله من اإلنذارات السلوكية.

ي- ال يجوز للطالب دراسة اي مادة يف جامعات اخرى خالل فرتة التأجيل . 

ك – اذا وقعت عىل الطالب عقوبة تأديبية تتضمن الفصل املؤقت ملدة فصل 

درايس واحد أو اكرث فيعترب هذا الفصل / الفصول مؤجلة وتحسب من 

ضمن الحد األعىل املسموح به للتأجيل ويجوز تجاوز الحد األعىل ملدة 

التأجيل لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية. 

االنتقال من الجامعات األخرى
املادة )15(:

أ- يتم تقديم طلبات االنتقال من جامعات أخرى وفق الرشوط التالية:

أن يستويف الطالب رشوط القبول يف الجامعة وأن يستويف الرشوط األخرى   .1

التي تطلبها الكلية املعنية ويقرها مجلس العمداء.

كلية جامعية  أو  أو معهد جامعي  من جامعة،  منتقالً  الطالب  يكون  أن    .2

معرتف بها .

خلو سجله من اإلنذارات السلوكية.  .3

ب - تحول عامدة القبول والتسجيل الطلبات املقبولة إىل عميد الكلية املختص 

لحساب الساعات التي درسها الطالب يف جامعته يف ضوء الخطة الدراسية 

له أكرث من 50% من  الذي سيتخصص فيه، عىل أن ال يحسب  للقسم 

مجموع الساعات املعتمدة ضمن الخطة الدراسية املعتمدة لهذا  التخصص 

، وتبلغ عامدة القبول والتسجيل خطياً بذلك .
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جـ -  ال تدخل املواد التي سبق أن درسها الطالب يف جامعة / جامعات أخرى 

ضمن معدالته الرتاكمية يف جامعة فيالدلفيا.

د -  يحسم فصل درايس واحد من الحد األعىل لسنوات التخرج مقابل كل )15(  

ساعة معتمدة تحسب للطالب من خارج الجامعة.

احتساب ساعات معتمدة من خارج جامعة فيالدلفيا لطلبتها
املادة )16( :

مع مراعاة ما ورد يف الفقرات ) ب ، ج ، د ( من املادة )15( والفقرة ج من 

املادة 18 من هذه التعليامت يسمح لطلبة جامعة فيالدلفيا دراسة مواد يف 

جامعة أخرى معرتف بها خالل اي فصل درايس صيفي عىل أن ال يتجاوز عدد 

الساعات التي يدرسها الطالب خالل الفصول الصيفية تسع ساعات معتمدة 

وتحسب لهم هذه الساعات وفق الرشوط التالية:

بناًء عىل  كليته  عميد  من  مسبقة  موافقة خطية  الطالب عىل  يحصل  أن   .1

تنسيب من رئيس القسم .

أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما ال يقل عن )36( ساعة معتمدة   .2

يف جامعة فيالدلفيا .

أن تكون املواد غري مطروحة يف الفصل الدرايس الصيفي أو يوجد تعارض ال   .3

ميكن حله يف الجدول الدرايس للطالب .

أن تكون املواد التي سيتم دراستها معادلة من حيث املحتوى وعدد الساعات   .4

للمواد يف الخطة الدراسية للطالب .

أن ال يتجاوز الطالب رشوط العبء الدرايس املسموح به يف جامعة فيالدلفيا.  .5
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االنتقال من قسم إىل آخر يف الجامعة
املادة )17(:

القبول والتسجيل قبل بداية الفصل  يتم تقديم طلبات االنتقال إىل عامدة  أ. 

الدرايس األول أو الثاين أو الفصل الصيفي من كل عام ، ويبت يف هذه الطلبات 

وفق الرشوط التالية:

1. أن ال يكون الطالب قد فصل أو انتقل من القسم الذي يرغب يف االنتقال إليه.

2.أن يكون معدله يف الثانوية العامة ضمن املعدالت املقبولة حسب أسـس القبول 

املعتمدة يف القسم الذي يرغب يف االنتقال إليه سنة التحاقه يف الجامعة أو 

سنة تقدميه طلب االنتقال.

3.  أن يتوفر الشاغر يف القسم الذي يرغب يف االنتقال إليه.

ب –

1.عند انتقال الطالب إىل قسم آخر تحسب له املواد التي يختارها من املواد التي 

درسها يف القسم املنتقل منه ، وتكون ضمن الخطة الدراسية للقسم املنتقل 

إليه ، وتدخل عالمات تلك املادة أو املواد يف املعدل الرتاكمي للطالب.

2. يجوز للطالب املنتقل من قسم إىل آخر يف الجامعة ان يطلب خطياً من عميد 

الكلية التي انتقل إليها إلغاء سجله االكادميي السابق ودون احتساب أي مادة 

منها ، ويف هذه الحالة يعترب طالباً مستجداً بالكامل.



71

متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس
املادة )18(:

مُتنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إمتام املتطلبات التالية:
لدرجة  املقررة  الدراسية  الخطة  املطلوبة حسب  املواد  النجاح يف جميع   – أ 

البكالوريوس يف قسم تخصصه والحصول عىل معدل تراكمي ال يقل عن 

)60 %( يف جميع املواد التي درسها.

ب – عدم تجاوز الحد األعىل لسنوات التخرج املنصوص عليه يف الفقرة )أ( من 

املادة )7( من هذه التعليامت.

ج - أن يكون طالباً منتظامً يف آخر ثالثة فصول دراسية له يف الجامعة مبا فيها 

الفصل الذي سيتخرج فيه حتى لو كان فصالً صيفيا ًوال تعترب مدة التأجيل 

ضمن هذه املدة.

د – التقيد بأحكام املادة ) 15( من هذه التعليامت حيثام يلزم.

كأحد  املجتمع(  خدمة  يف  تطوعي  )عمل  متطلب  اجتياز  الطالب  عىل  هـ- 

متطلبات الخطة الدراسية. 
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أحكام عامة

املادة )19(: 

أ – إذا توقف احتامل تخرج طالب عىل دراسة مادتني وكانتا هاتان املادتني غري 
مطروحتني يف الفصل الذي يتخرج فيه أو كانتا مطروحتان ومتعارضتان مع 

مواد إجبارية أخرى ، أو ما هو يف حكم ذلك فلعميد كليته بعد أخذ رأي 

رئيس القسم أن يوافق عىل أن يدرس الطالب مادتني بديلتني عنهام ، عىل 

أن يعلم عميد القبول والتسجيل بذلك.

ب –إذا توقف احتامل تخرج طالب عىل اجتياز مادة واحدة سبق أن رسب 
بها ثالث مرات او أكرث فإنه يجوز مبوافقة عميد كليته بناًء عىل تنسيب 

من رئيس القسم املختص السامح له بدراسة مادة بديلة مع مراعاة قرار 

مجلس العمداء رقم 1998/13 بتاريخ 1998/4/5والذي ينص عىل :

1. أن تكون املادة البديلة يف مستوى املادة اإلجبارية غري املطروحة أو املتعارضة 

مع مادة إجبارية أخرى.

2. أن تكون بنفس املجال كام حددت هذه املعايري االعتامد الخاص.

3. أن يكون الطالب قد نجح يف املتطلب السابق إن وجد للامدة التي سيدرس 

الطالب مادة بديلة عنها أو يأخذها متزامنة معها ألغراض التخرج.

املادة )20(:

 إذا احتاج الطالب إىل تسجيل أقل من)12( ساعة معتمدة يف فصل تخرجه 

فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات التخرج.
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املادة )21(: 

  أ – إذا رغب طالب حاصل عىل درجة البكالوريوس من جامعة فيالدلفيا 

يف  آخر  تخصص  يف  البكالوريوس  لدرجة  الدراسة  يف  ما  تخصص  يف 

الجامعة ، فعليه أن يتقدم بطلب إىل عامدة القبول والتسجيل. ويبت 

يف طلبه وفق رشوط القبول للتخصص الجديد. ويحول طلبه إىل عميد 

الكلية املختص لحساب املواد التي نجح فيها ، والتي تقع ضمن الخطة 

الدراسية للتخصص الجديد ، ويحسم فصل درايس واحد من الحد األعىل 

لسنوات التخرج مقابل كل )15( ساعة معتمدة مبا ال يزيد عن 50 % 

من الساعات املعتمدة املتضمنة يف الخطة الدراسية للتخصص وال تدخل 

املواد املحتسبة له يف حساب املعدل الرتاكمي.

ب – تطبق أحكام املاد )15( من هذه التعليامت عىل الطلبة الحاصلني عىل 

درجة البكالوريوس من جامعة أخرى ، والراغبني يف الدراسة يف جامعة 

فيالدلفيا يف تخصص آخر.

ج - إذا تقدم طالب منتظم يف جامعة فيالدلفيا بطلب لاللتحاق بها يف تخصص 

التخرج  متطلبات  يكمل  أن  كامالً، عىل  األكادميي  يحتفظ بسجله  آخر 

الحالة  هذه  ويف  الفقرة)أ(  املادة)21(  أحكام  وفق  الثاين  التخصص  يف 

تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعىل لسنوات التخرج.

د – جميع الوثائق التي يتقدم بها الطالب مع طلب القبول للجامعة تعترب 

ملكاً للجامعة وغري مسرتدة .
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هـ- إذا تبني يف أي وقت أن أي من هذه الوثائق أو املعلومات التي تقدم بها 

الطالب للجامعة مزورة وغري صحيحة فإن للجامعة الحق بفصله نهائياً 

مع عدم رد الرسوم ، أو إصدار أية وثيقة له دون سابق إنذار.

و – يقوم الطالب الذي مل يستكمل متطلبات تخرجه ألي فصل درايس نتيجة 

وجود امتحان غري مكتمل عليه يف مادة من املواد بالتسجيل صفر ساعة 

الرسوم  ويسدد  املواد  متطلبات  فيه  يستكمل  الذي  الدرايس  للفصل 

املتوقع  الطلبة  تخرجه مع  ليتم  األصول  منه حسب  املطلوبة  الفصلية 

تخرجهم يف نهاية الفصل الدرايس الذي أنهى فيه متطلبات تخرجه.

ز –  ينظر مجلس العمداء يف الطلب الذي تقدم به الطالب لتأجيل تخرجه 

عدد  يقل  ال  أن  يجب  املوافقة  حال  ويف  الرتاكمي  معدله  رفع  بهدف 

الساعات التي يسجلها عن ثالث ساعات لفصل درايس واحد أو للفصل 

الصيفي وملرة واحدة،   عىل أن تكون املواد من ضمن خطته الدراسية 

مع مراعاة املادة )7( من تعليامت منح درجة البكالوريوس. 

التدريب  مادة  اجتياز  لهم  الدراسية  الخطة  تقتيض  الذين  الطلبة  عىل   – ح 

الخطـة  يف  املعتمدة  الساعـات  من  محدد  بعدد  امليداين  أو  العميل 

يف  للعميد  ويجوز   ، األصـول  حسب  املادة  لهذه  التسجيل  الدراسية 

الحاالت التي تتوفر فيها خربة عملية سابقة ومقبولة أن يقرر استبدال 

التدريب امليداين الفعيل مبرشوع بحثي أو حلقات نقاشية يعد عىل أثرها 

الطالب تقريراً يتم اعتامده لغايات اجتياز املادة.
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املادة )22(: الدراسة الحرة 

جامعة  يف  املواد  بعض  يف  الحرة  للدراسة  تسجل  أن  التالية  للفئات  أ -يجوز 

فيالدلفيا: 

داخل  كان  معاهد جامعية سواء  أو  يدرسون يف جامعات،  الذين  الطلبة   -1

فصل  يف  الجامعة  يف  املواد  بعض  دراسة  يف  ويرغبون  خارجه،  أو  االردن 

درايس واحد أو أكرث . 

الراغبون يف تعميق معرفتهم التخصصية بهدف تحسني أدائهم ومهاراتهم   -2

أو  الثقافية  معرفتهم  إلثراء  أو  بها  يقومون  التي  والوظائف  األعامل  يف 

األكادميية . 

يشرتط يف قبول الطالب للتسجيل يف الدراسة ا لحرة ما ييل:  ب - 

أن يكون الطالب حاصالً عىل شهادة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها   -1

مبا ال يتعارض مع أسس القبول النافذة. 

أن يتوفر شاغر يف التخصص املطلوب دراسته.   -2

إحضار كتاب موافقة للطلبة املسجلني من الجامعات األخرى.  -3

املادة )23(:

قسم التخصص وعامدة القبول والتسجيل مسؤوالن عن متابعة السري األكادميي 

للطالب والتحقق من استيفائه لرشوط التخرج.

املادة )24(: 

عىل الطالب أن يحصل عىل مصدقة براءة ذمة من الجامعة الستكامل إجراءات 

تخرجه.
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املادة )25(: 

أو بعدم اطالعه  التعليامت  ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه 

عىل النرشات الصادرة عن الجامعة ، أو عىل ما ينرش عىل لوحة إعالناتها فيام 

يتعلق بهذه التعليامت.

املادة )26(:

تحمل شهادة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.

املادة )27(:

 يبت مجلس العمداء يف اإلشكاالت التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليامت.

املادة )28(: 

 رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل ، مكلفون بتنفيذ 

أحكام هذه التعليامت.

املادة)29( : 

تلغي هذه التعليامت أي تعليامت سابقة بهذا الخصوص.
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تعليامت إضافية أقرها مجلس العمداء

جميع      يف  العميل  التدريب  ملادة   ) راسب   / ناجح   ( نتيجة  اعتامد  يتم   – أ 

الكليات املعنية بذلك، باستثناء كليتي األعامل والتمريض.

ب- يتم مراجعة العالمات الخاصة بالطلبة الخريجني قبل إقرار النتائج النهائية 

من مجلس العمداء وإرسالها إىل وزارة التعليم العايل ، وال يجوز تحت أي 

ظرف كان أن يتم املراجعة بعد ذلك .

ج - قيد االنجاز  In Progress  يتم استخدامها مع مادة الرسالة يف    برنامج 

املاجستري ومواد مرشوع البحث والتدريب امليداين لدرجة البكالوريوس.

د – استبدال مسمى مادة  مرشوع تخرج يف الخطط الدراسيـــة مبسمى مرشوع 

أو مرشوع بحث مع االحتفاظ بنفس رقم املادة يف الخطط الدراسية.

هـ - يتم استيفاء مبلغ )50( دينارا كغرامة تأخري من الطالب الذي انقطع عن 

انقطع  التي  الفرتة  تقدم بطلب العتبار  ثم  أكرث  أو  الدراسة فصالً دراسياً 

فيها مؤجلة.

و – ال يسمح ألي طالب بدخول االمتحان النهايئ إال بعد إبراز بطاقة دخول 

االمتحان من الدائرة املالية التي تثبت بأنه سدد جميع الرسوم املطلوبة 

منه.

ز – تكون الفرتة الزمنية املعتمدة ملعادلة املواد وملختلف الدرجات والتخصصات 

الدرايس  الفصل  نهاية  األردنية  الجامعات  االنتقال بني  الراغبني يف  للطلبة 

رقم  جلسته  يف  العايل  التعليم  مجلس  )قرار  االلتحاق  تاريخ  من  الثاين 

2015/40 بتاريخ 2015/12/31 ( .
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ح - يجوز للطالب املحروم من التقدم لالمتحان النهايئ بسبب تجاوزه الحد 

املسموح به للغياب مواصلة حضوره للمحارضات إذا رغب بذلك.

ط – املوافقة عىل معادلة املادة التي يدرسها الطالب مبادة أخرى إذا كانت 

ضمن املجموعة الواحدة يف الخطة الدراسية . 

ي – استحداث مؤرش جديد ) إلغاء التسجيل( يف نظام النتائج األكادميية لبيان 

حالة املادة/املواد للطلبة الذين يتم إلغاء تسجيلهم يف الجامعة أو املواد 

نتيجة حصولهم عىل عقوبة تأديبية وتثبت هذه الحالة يف سجل الطالب 

األكادميي .

ك- ال يجوز معادلة شهادة الدورات التدريبية املعتمدة مبواد درسها الطالب 

بتاريخ   2010/52 رقم  جلسته  يف  العمداء  مجلس  )قرار  فيها  ورسب 

 .2010/12/21

ل- ان تكون معادلة املواد للطلبة املنتقلني بني الكليات واألقسام يف الجامعة 

حتى نهاية الفصل الذي انتقل فيه الطالب ويؤخذ منه اقرار خطي باملوافقة 

عىل املعادلة يف صيغتها النهائية غري قابلة لالعرتاض )قرار مجلس العمداء 

يف جلسته رقم 2014/40 بتاريخ 2014/10/27 .

م- ال يجوز معادلة شهادة الدورات التدريبية بأي من مواد الخطة الدراسية 

أو املواد االستدراكية.

ن- قرر مجلس العمداء شمول جميع الطلبة املفصولني فصالً أكادميياً ويرغبون 

مبتابعة دراستهم يف الجامعة التسجيل يف برنامج الدراسة االستدراكية بدءاً 

من الفصل الدرايس األول من العام الجامعي 2020/2019 وفق التعليامت 

التالية :
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يقبل يف الدراسة االستدراكية الطالب املفصول من تخصصه بسبب تدين معدله 

الرتاكمي )بعد حصوله عىل االنذار  االكادميي الرابع(  وفق الرشوط التالية:

1. اذا تراوح املعدل الرتاكمي للطالب بني )50 – 59.4 %(  فإنه  يتم اتباع ما 

ييل : 

مينح الطالب فصالن دراسيان اجباريان لرفع هذا املعدل إىل )60 %( فأكرث. أ - 

ب - إذا أخفق الطالب يف رفع معدله يتم فصله أكادميياً من التخصص امللتحق 

به.

يستثنى من البند )ب( أعاله من  أنهى ما مجموعه )105( ساعة معتمدة  ج - 

من الخطة الدراسية لتخصصات  الهندسة والصيدلة و)90( ساعة معتمدة 

لباقي التخصصات أو كان معدله الرتاكمي ال يقل عن )59.5 %(.

الطالب الذي حقق البند )ج( أعاله يبقى ضمن الدراسة االستدراكية حتى  د - 

يرفع معدله الرتاكمي إىل )60 %( فأعىل. 

2. إذا متكن الطالب من رفع معدله الرتاكمي إىل )60 %( فأكرث يف أي فصل من 

فصول الدراسة االستدراكية يحول حكامً إىل الدراسة املنتظمة.

املواظبة  رشوط  االستدراكية  الدراسة  يف  املسجلني  الطلبة  عىل  تطبق   .3

واالمتحانات والعالمات الواردة يف تعليامت منح درجة البكالوريوس.

الدراسة  يف  املسجلني  الطلبة  عىل  والتأجيل  االنقطاع  تعليامت  تطبق   .4

االستدراكية.

5. تحتسب فرتة الدراسة االستدراكية ضمن الحد األعىل لسنوات الدراسة يف 

الجامعة.
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6. عىل الطالب املحول إىل الدراسة االستدراكية دفع الرسوم الدراسية املقررة 

لذلك وهي مضاعفة سعر الساعة املعتمدة للتخصص.

7. يكون الحد األعىل للعب الدرايس للطالب املحول إىل الدراسة االستدراكية 

)15( ساعة معتمدة.

8. عىل الطالب املفصول الذي يرغب بالتحويل إىل الدراسة االستدراكية تقديم 

لذلك  املعد  النموذج  وفق  والتسجيل  القبول  عامدة  يف  التحويل  طلب 

وحسب األصول.

9. تعطى فرصة  الدراسة االستدراكية للطالب مرة واحدة فقط خالل دراسته 

الجامعية.

10. الطالب املحول اىل الدراسة االستدراكية ال يحق له التسجيل يف أي فصل 

صيفي .
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تعليامت املنح لطلبة الدراسات العليا يف جامعة فيالدلفيا
 صادرة عن مجلس العمداء استنادا إىل نص املادة )5( الفقرة )أ(

من نظام الدراسات العليا يف جامعة فيالدلفيا

املــادة )1( : 
تسمى هذه التعليامت " تعليامت املنح لطلبة الدراسات العليا يف جامعة فيالدلفيا"  

ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
املــادة )2(: 

يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة إزاءها ، ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:
الجامعــة: جامعة فيالدلفيا.

املجلــس:   مجلس الدراسات العليا يف الجامعة.
العميــــد:  عميد البحث العلمي والدراسات العليا يف الجامعة.

الكليــة:  الكلية املعنية من كليات الجامعة.
القسم: القسم األكادميي يف الكلية املعنية.

لجنة الكليـــة:  لجنة الدراسات العليا يف الكلية املعنية.
لجنة القسـم:  لجنة الدراسات العليا يف القسم يف الكلية املعنية.      

املــادة )3(:
 تقدم الجامعة ثالثة أنواع من املنح لطلبة الدراسات العليا وهي:

يف  املساعدة  بأعامل  يكلفون  الذين  للطلبة  تعطى   : التدريس  يف  املساعدة  منح  أ - 
التدريس، مثل العمل يف غرف التحضري أو املختربات أو امليدان أو ورش العمل أو 
املراسم أو أية اعامل أخرى تتصل بالتدريس ويوافق عليها مجلس الدراسات العليا.

 ب - منح املساعدة يف البحث : تعطى للطلبة الذين يكلفون بأعامل املساعدة يف  مشاريع 
البحث العلمي التي توافق عليها الجامعة وتدعمها إما مبارشة، أو بطريقة غري مبارشة . 

 ج - منح دعم بحوث الرسائل : وتعطى للطلبة الذين تشكل هذه البحوث كالً أو جزءاً 
من رسائلهم للامجستري أو الدكتوراة.
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 املــادة )4(: يشرتط يف الطالب الذي يحصل عىل منحة ما ييل : 

أ - أن يكون مسجالً للدراسات العليا طوال املدة التي يحصل فيها عىل املنحة  عىل أن 

أنهى  قد  يكون  أن  أو  األقل  الفصل عىل  يف  معتمدة  ساعات  لست  يكون مسجالً 

دراسة جميع املواد املطلوبة بنجاح واصبح متفرغاً لبحث الرسالة.

ب -  أن يكون متفرغاً للدراسة يف الجامعة.

 ج -  أن ال يكون حاصالً عىل منحـة أخرى من الجامعـة أو غريها أو مستفيداً من  برنامج 

تشغيل الطلبة.

 د- أن ال يكون قد مىض عىل تسجيله يف الدراسات العليا يف الجامعـة أكثـر مـن خمسة 

طلبة  حالة  يف  عادية  فصول  سبعة  من  وأكرث  املاجستري  طالب  حالة  يف  عادية  فصول 

الدكتوراة.

هـ- أن ال يكون الطالب الحاصل عىل املنحة يعمل يف مكان آخر.

 املــادة )5(: 

أ-   تعطى املنحة لطالب املاجستري ملدة ال تزيـد عن سنتني )أربعـــة فصـــول عادية 

وفصل صيفي( ولطالب الدكتوراه ملــدة ال تزيد عـــن ثـالث سنوات )ستة فصول 

عادية وفصلني صيفيني(.

ب-  مع مراعاة ما ورد يف املادة )4( من هذه التعليامت ، يتم البـت فـي طلبـــات  املنح 

يف بداية كل فصل درايس.

املادة )6(: 

 أ-  تكون قيمة املنحـة )100( مائة دينار شهرياً باإلضافة إىل خصم )50 %( من رسوم  

تسجيل املـواد عىل أن ال تقل ساعات العمل عن )20( ساعة أسبوعياً.

 ب- ميكن أن تكون قيمـة هذه املنحـة ، املكافأة الشهريـة منفردة أو اإلعفاء فقط من    
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50 % من رسـوم تسجيل املواد الوارد يف الفقرة)أ( من هذه املادة.

املـادة ) 7(:

يسرتشد عند توزيع املنح وتخصيصها مبا ييل :

 أ - اإلمكانات املالية املتوفرة .

ب - مدى تفوق الطالب مع مراعاة ما ييل:

1.  يجب أن ال يقل التقدير العام للطالب املستجد املتقدم لطلب املنحة عن جيد جداً 

يف درجة البكالوريوس، ويف حالة املستجدين من حملة الدبلوم العايل يجب أن ال 

يقل التقدير العام عن امتياز .

2.  يجب أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطلبة غري املستجدين عن 80 % يف نهاية كل فصل 

درايس ليك يتم دراسة تجديد املنحة لهم أو إعطائها لهم للمرة األوىل.

ج - مدى حاجة الطالب.

للحصول عىل  املتقدمني  القسم  العليا يف  للدراسـات  املتفرغيــن  الطلبــة  عــدد   د -  

منح.

 هـ- عــدد الطلبـة املتفرغني للدراسات العليــا فـي األقسام األخرى املتقدمني للحصول 

عىل منح.

املـــادة )8(:

 يقدم الطالب الحاصل عىل املنحة أو نصف املنحة كشفاً بالساعات التي عملها 

ونوع العمل الذي قام به خالل كل فصل مصدقـاً من املرشف عليه و رئيس 

القسم الذي يعمل الطالب فيه وذلك يف نهاية الفصل.
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املــادة )9(:  تعطى املنح وفق اإلجراءات التالية:

 أ - منح املساعدة يف التدريس : يحدد املجلس يف كل فصل درايس عدد املنح 

املخصصة لكل قسم يف الكليات املختلفة بناء عىل تقرير يقدمه رئيس القسم 

يبني فيه نوع العمل املتوفر وحجمه وعدد طلبة الدراسـات العليا املتفرغني 

للدراسـة فيه، وتعطى املنح بقرار من املجلس بناًء عىل تنسيب من لجنـة 

تتكون من العميد ورؤساء أقسام التخصص يف الكليات.

ب -  منح املساعدة يف البحث: تعطى بقرار من املجلس وفق األصول املرعية.

 ج - منح دعم الرسائل : تعطى بقرار من املجلس بناء عىل تنسيب من املرشف عىل 

الرسالة ورئيس القسم املعني يف الكلية املعنية.

املــادة )10(:

من  بقــرار  لــه  دفعــت  التـي  املبالـــغ  الطالــب  ويعيد  املنحة،   أ-  تلغى 

لشـروط  مخالفته  حالة  يف  وذلك  املنحة،  تلك  إعطاءه  الجهــة التي  قررت 

املنحـــة  الواردة يف املادة رقم )4( .

ب- توقف املنحة وال تجدد وذلك يف الحالتني التاليتني:

1 .  إذا مل يكن أداء الطالب مقبوالً ، وذلك بتنسيب من املرشف أو رئيس قسم 

الكلية  أو صاحب البحث ، ويف هذه الحالة توقف املنحة  التخصص يف 

اعتبارا من تاريخ موافقة املجلس عىل ذلك.

2 . إذا انخفض املعدل الرتاكمي للطالب عن 80 %.

 املــادة )11(: 

تعرض الحــاالت التي مل يـرد بها نص يف هذه التعليمـات عىل مجلس  العمداء 

للبت فيها.
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تعليامت املنح والتسهيالت الدراسية
أوالً: منح الثانوية العامة للطلبة املستجدين :

 أ - منحة كاملة من رسوم الساعات املعتمدة ملن يكون ترتيبه ضمن الخمسني 
مازال   ( فروعها  مبختلف  األردنية  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  يف  األوائل 
 IGCSE( :أو ما يعادلها من الشهادات األجنبية والعربية مثل ) ًقبولهم قانونيا

و SAT والبكالوريا ...الخ(.
ب - منحة تعادل 50 % من رسوم الساعات املعتمدة للحاصلني عىل معدل 90 % 
فام فوق يف الثانوية العامة األردنية والفلسطينية وعرب 48 والعراقية مبختلف 

فروعها ) مازال قبولهم قانونياً (.
جـ - منحة تعادل 50 % من رسوم الساعات املعتمدة للحاصلني عىل معدل 100 % 
فام فوق يف الثانوية العامةالصادرة من دول الخليج العريب ، عدا اململكة العربية 
السعودية فيجب أن يكون املعدل حسب معادلة وزارة الرتبية والتعليم األردنية 

90 % فأكرت ) مازال قبولهم قانونياً (.

د - منحة تعادل 15 % من رسوم الساعات املعتمدة للحاصلني عىل معدل ما بني 85 % و 
89.9 % يف الثانوية العامة األردنية والفلسطينية وعرب 48 مبختلف فروعها    ) مازال 

قبولهم قانونياً ( باستثناء طلبة كليتي الصيدلة والهندسة.
ثانياً: منح التفوق األكادميي يف التخصص للطلبة امللتحقني يف الجامعة :

 تقدم منحة دراسية مقدراها 100 % من  رسوم الساعات املعتمدة للطالب الحاصل 
عىل معدل تراكمي ال يقل عن 95 % و 50 % للطالب الحاصل عىل معدل تراكمي 
ال يقل عن 90 % رشيطة أن يكون مسجال يف الجامعة وأنهى بنجاح دراسة 30 ساعة 
معتمدة يف جامعة فيالدلفيا وال تحتسب من ضمنها املواد االستدراكية وأن يكون 
مسجالً للحد األدىن من العبء الدرايس وفق تعليامت منح درجة البكالوريوس وأالّ 

يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية يف ذلك العام من درجة إنذار فأكرث.
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ثالثاً: منح األشقاء :
أ. تقدم منحة تعادل 15 % من قيمة رسوم الساعات املعتمدة يف كل فصل درايس لكل من

1. األشقاء املقبولني واملسجلني الدارسني.   
2. االبن واالب املقبولني واملسجلني الدارسني.

3. الزوج وزوجته املقبولني واملسجلني والدارسني.
ب. تقدم منحة للشقيق الثالث قيمتها 25 % من رسوم الساعات املعتمدة.

ج. تقدم منحة للشقيق الرابع فام فوق قيمتها 50 % من رسوم الساعات املعتمدة .
مالحظات هامة : 

1- متنح املنحة يف املرة األوىل  إذا كانوا جميع االشقاء عىل مقاعد الدراسة ومسجلني لنفس الفصل .
2- تبقى املنحة سارية ماداموا جميعاً عىل مقاعد الدراسة أو إذا تخّرج أحدهم من الجامعة 

وأن اليقل املعدل الرتاكمي للطالب عن 60 % .
3-  منح االشقاء متنح للطالب املنتظم واملسجل لنيل درجة البكالوريوس فقط . 

رابعاً: منح أعضاء املجالس األكادميية:
تقدم منحة دراسية واحدة سنوياً مقدارها )20%( من قيمة رسوم الساعات املعتمدة 
لطالب مرشح من قبل أعضاء مجلس األمناء واملؤسسني وممثيل املجتمع املحيل يف 
مجالس الجامعةاملختلفة، ولرئيس الجامعة بالتنسيق مع مجلس األمناء تقديم بعض 
املنح حسب ما تقتضيه املصلحة العامة للجامعة. ويف جميع األحوال ال يجوز أن يقل 
ويشرتط  يعادلها  ما  أو  العامة  الثانوية  60 % يف شهادةالدراسة  الطالب عن  معدل 

الستمرار املنحة ان اليقل املعدل الرتاكمي يف كل فصل درايس عن %60 .
خامساً:  منح أبناء العاملني وأبناء املؤسسني يف الجامعة:

العاملني يف  الساعات املعتمدة ألبناء  . تقدم منحة دراسية بواقع 50 %من قيمة رسوم   1
الجامعة، عىل أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن 65 % يف كل فصل درايس، ويف حال 

حصول الطالب عىل تقدير ممتاز ترصد باقي رسومه لذلك الفصل .
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2 . تقدم منحة دراسية بواقع 50 % من قيمة رسوم الساعات املعتمدة ألبناء املؤسسني يف 
الجامعة، عىل أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن 68 % يف كل فصل درايس .

العاملني املنتهية خدمتهم بشكل أصويل بعد خدمة ما ال يقل عن عرش سنوات  . منح   3
ألبنائهم امللتحقني بالجامعة قدرها 20 % من رسوم الساعات املعتمدة و 15 %  لمن 
اليقل  أن  الخصم  الستمرار  ويشرتط  سنوات  العرش  عن  بشهرين  اقل  خدمتهم  كانت 

املعدل الرتاكمي عن 65 %.
من  العاملني  فقط)أقارب  والحفيد  واألخوات  األخوة  وأبناء  واألخوات  األخوة  منح   .  4

الدرجة الثانية ( خصم 10 % من رسوم الساعات املعتمدة .
سادساً:  منح التفوق الريايض والثقايف:

أ- تقدم خمس منح دراسية يف كل فصل مقدارها 20 % من رسوم الساعات املعتمدة 
وفقاً  ثقافياً  للمتفوقني  أخرى  وخمس  رياضياً  املتفوقون  الطلبة  عليها  يتسابق 
لألسس التي تضعها الجامعة لهذه الغاية ويشرتط الستمرار املنحة ان اليقل املعدل 

الرتاكمي يف كل فصل درايس عن %60 .
ب - تقدم عرش منح دراسية كل عام مقدارها 50% من رسوم الساعات املعتمدة يتسابق عليها 
العبي املنتخب الوطني أو االوملبي أو األردين املدريس أو نوادي الدرجة األوىل أو املمتازة  

ويشرتط الستمرار املنحة ان اليقل املعدل الرتاكمي يف كل فصل درايس عن %60 . 
سابعاً:منح أبناء رؤساء الجامعات األردنية:

تخصص منح دراسية ألبناء رؤساء الجامعات األردنية العاملني مساوية لكامل رسوم 
الساعات املعتمدة يف الجامعة.

ثامناً:منح املجتمع املحيل:
منح عرشة من أبناء القرى املحيطة بالجامعة )الرمان، املصطبة، مرصع، سلحوب، وتلعة الرز( خصامً 

قدره 10 % من رسوم الساعات املعتمدة عىل أن يكون معدلهم يف الثانوية العامة 70 % فأكرث.
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تاسعاً:منح أبناء منتسبي القوات املسلحة واألجهزة األمنية و النقابات املهنية : 
أ - تقدم منحة دراسية من قيمة رسوم الساعات املعتمدة البناء منتسبي القوات املسلحة 
شهادة  عىل  الحاصلني  واملتقاعدين(  )العاملني  املهنية   النقابات  و  األمنية  واألجهزة 

الثانوية األردنية وفقاً ملاييل : 
1.   منحة )20 %(  للحاصلني عىل معدل 70 % فأكرث يف الثانوية  .

2.  منحة ) 10 % ( للحاصلني عىل معدل  من ) 60 % - 69.9 % ( يف الثانوية .
3. أن يكون طالباً مستجداً .    

الجامعة وال تجمع املنحة مع منحة آخرى  4. أن اليكون قد حصل عىل منحة أخرى من 
لنفس الطالب باستثناء منح التفوق األكادميي أثناء دراسته يف الجامعة .

ويشرتط الستمرار املنحة 
 1. أن اليقل معدله الرتاكمي يف الجامعة عن 60 % .

 2. أن اليحصل الطالب عىل اي انذار أكادميي أو تأديبي وبخالف ذلك توقف املنحة .
نقابة  ألعضاء  املعتمدة  الساعات  رسوم  قيمة  من   % 20 بواقع  دراسية  منحة  تقدم   - ب 

املعلمني الراغبني يف االلتحاق بربامج املاجستري .
القوات املسلحة واألجهزة االمنية و النقابات املهنية التي يشملها الخصم : 

1. القوات املسلحة ، األجهزة األمنية ،املخابرات العامة ،األمن العام ،قوات الدرك،الدفاع املدين 
2. نقابة االطباء

3. نقابة املحامني 

4. نقابة املهندسني 

5. نقابة أطباء االسنان

6. نقابة الصيادلة 

7. نقابة املهندسني الزراعيني 

8. نقابة املمرضني واملمرضات
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9. نقابة الجيولوجيني 

10. نقابة األطباء البيطريني

11. نقابة الصحفيني  

12. نقابة املقاولني 

13. نقابة املعلمني 

14. نقابة الفنانني 

15. رابطة الكتاب 

16. جمعية املحاسبني القانونيني  

17. وكالة الغوث 
18. النقابة العامة للعاملني يف املصارف والتأمني واملحاسبة 

 %  10 بقيمة  املعتمدة  الساعات  رسوم  قيمة  من  دراسية  منحة  تقدم   : عارشاَ 

للحاصلني عىل معدل 75 % فأكرث يف االمتحان الشامل .

حادي عرش:  ال يجوز ألي طالب أن يجمع يف الوقت نفسه بني منحتني أو أكرث مام 

ذكر سابقاً إال يف حاالت التفوق األكادميي أثناء دراسته يف الجامعة.

ثاين عرش:  ال يستفيد طلبة الفرتة املسائية إال من منح التفوق األكادميي أثناء دراستهم يف الجامعة.

الطالب يف كل فصل  أعاله حصول  املذكورة  املنح  استمرار  ثالث عرش: يشرتط يف 

دراسـي علـى  معدل تراكمي ال يقل عن جيد 68% باستثناء املنح التي تم تحديد 

املعدل الرتاكمي فيها .

رابع عرش:   الفصل الصيفي غري مشمول بهذه املنح.

رابع عرش:  رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليامت.

املواد املعادة غري مشمولة باملنح والتسهيالت املالية 
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تعليامت التفوق األكادميي 
ينشأ يف الجامعة لوائح للتفوق األكادميي تهدف إىل تشجيع ومكافأة الطلبة 

املتفوقني أكادميياً خالل دراستهم يف الجامعة عىل النحو التايل:

أ - 

دراسيـة قيمتهـا )20%( مـن  قيمـة  منحاً  أكاديـمياً  املتفوقني  1. منح بعض 

األول والثاين حسب  ما  الفصل  املدفوعة عن  املعتمدة  الساعات  رسوم 

نصت عليه تعليامت املنح املعمول  بها يف الجامعة .

الرقم  يحملون  الذين  الطالب  عىل  كان مطبقاً  البند  : هذا  ) مالحظة هامة 

الجامعي 2003 فام دون . ( 

2. منح املتفوقني أكادميياً شهادات تقدير تعدها الجامعة لهذه الغاية.

ب -

إذا حصل عىل  الجامعة  الئحة رشف  املتفوق عىل  الطالب  اسم  يوضع   .  1

معدل تراكمي مقداره ) 90% ( فام فوق رشيطة أن اليكون قد انذر انذاراً 

محسوبة  معتمدة  ساعة   )12( عن  الدرايس  العبء  اليقل  وأن  سلوكياً 

ضمن املعدل الرتاكمي . ومينح يف هذه الحالة شهادة تقدير يوقعها رئيس 

الجامعة وتختم بخاتم الجامعة الرسمي.

االسم  عليها  يحفر  خاصة  لوحة  عن  عبارة  الجامعة  رشف  الئحة  تكون   .2

الكامل للطالب وتخصصه ومستواه الدرايس وتاريخ االستحقاق، وتثبت 

هذه اللوحات يف مكان بارز يف مدخل الجامعة بشكل دائم.
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جـ - 

1. يوضع اسم الطالب املتفوق عىل الئحة رشف الكلية إذا حصـل عىل معدل 

فصيل اليقل عن )90% ( رشيطة أن اليكون قد انذر انذاراً سلوكياً وأن 

املعدل  الدرايس عن )12( ساعة معتمدة محسوبة ضمن  العبء  اليقل 

الرتاكمي ومينح يف هذه الحالة شهادة تقدير يوقعها عميد الكلية املعني 

وتختم بخاتم عامدة الكلية.

اسم  عليها  مثبت  مطبوعة  قوائم  عن  عبارة  الكلية  رشف  الئحة  تكون   .2

إعالنات  لوحة  عىل  القوائم  هذه  وتعلق  الدرايس  ومستواه  الطالب 

العامدة املختصة يف نهاية كل فصل.

   د - يجب أن يكون الطالب قد أمىض الفصلني اإلجباريني من العام الدرايس 

الفصل  يف  طالب  كل  له  املسجل  الدرايس  العبء  يقل  ال  وأن  الواحد، 

الواحد ممن تنطبق عليه الرشوط أعاله عن )12( ساعة معتمدة.

   هـ - تقوم عامدة القبول والتسجيل بإعداد قوائم املتفوقني عىل الئحة رشف 

الجامعة يف نهاية الفصل الثاين من كل عام درايس وتقوم باعداد قوائم 

املتفوقني عىل الئحة رشف الكلية يف نهاية الفصلني األول والثاين من كل 

عام درايس 

أحد  يف  للمتفوقني  التقدير  شهادات  بتقديم  الجامعة  رئيس  يقوم   - و    

االحتفاالت العامة للجامعة.
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تعليامت التدريب لطلبة الصيدلة يف جامعة فيالدلفيا
الصادرة عن مجلس عمداء جامعة فيالدلفيا وفق املادة)16/ب( من 

قانون الجامعات األردنية  رقم 18 لعام 2018

املادة )1(:
جامعة  يف  الصيدلة  لطلبة  امليداين  التدريب  "تعليامت  التعليامت  هذه  تسمى 

فيالدلفيا"، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

املادة )2(:
لها       املخصصة  املعاين  التعليامت  هذه  يف  وردت  حيثام  التالية  للكلامت  يكون 

فيام ييل ، ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
الجامعة : جامعة فيالدلفيا.

الكلية :  كلية الصيدلة.
اللجنة : لجنة تدريب الطلبة يف الكلية يُشكلها عميد الكلية  يف مطلع كل عام 

جامعي.
مستوى السنة : كام هو معرّف يف املادة 7/ط من تعليامت منح درجة البكالوريوس.

املادة )3(:
وغري  أردنيني  الكلية  طلبة  جميع  من  يُطلب  الصيادلة،  نقابة  تعليامت  أ -حسب 
أردنيني الذين أنهوا بنجاح 60 ساعة معتمدة الخضوع لفرتة تدريب  ميداين  مبا 

يعادل 1440 ساعة يف حال رغبة الطالب االنتساب لنقابة صيادلة االردن.
ب - بالنسبة لغري االردين غري الراغب يف االنتساب لنقابة صيادلة االردن يُطلب منهم 

الخضوع لفرتة تدريب ال تقل عن 700 ساعة معتمدة.
حسب  التدريب  بداية  وتسجيل  النقابة  يف  تدريب  ملف  فتح  الطالب  عىل  ج - 

تعليامت النقابة.
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د –  يتم تسجيل الفرتات التدريبية بحيث ال تزيد مدة كل فرتة عن الفصل الواحد 
الفصول  خالل  يومياً  ساعات   4 من  بأكرث  تدريب  ورقة  بتقديم  يسمح  وال 
الدراسية و 8 ساعات خالل العطل الصيفية، أو عطل ما بني الفصول الدراسية.

املادة )4(:
يُسمح للطالب بالبدء بالتدريب بعد أخذ موافقة مسبقة من اللجنة.

املادة )5(:
لتعليامت  وفقاً  بعذر مقبول  التدريب  املتدرب خالل فرتة  الطالب  تغيب  إذا  أ - 
العذر  زوال  عند  تدريبه  استئناف  عليه  الجامعة  يف  البكالوريوس  درجة  منح 

والتعويض عن فرتة غيابه.
تدريب  فرتة  من   10% مقبول  عذر  بدون  الطالب  غياب  نسبة  تجاوزت  إذا  ب - 

وافقت عليها اللجنة فعليه إعادة التدريب لتلك الفرتة بأكملها. 
إذا تغيب الطالب ألي سبب مدة تزيد عىل %30 من فرتة تدريب وافقت عليها  ج - 

اللجنة فعليه إعادة التدريب لتلك الفرتة بأكملها.

املادة )6(:
يتم التدريب يف مصانع األدوية أو الصيدليات التي توافق عليها اللجنة وحسب 

املواضيع املقررة للتدريب.

املادة )7(: 
يُقدم الطالب تقريراً فنياً إىل اللجنة عن تدريبه العميل وذلك من خالل تعبئته 
أقصاها  فرتة  خالل  الغاية  لهذه  املُعد  التدريب  كتيّب  يف  املطلوبة  املعلومات 

أسبوعان من نهاية كل فرتة تدريب يقوم بها.

املادة )8(:
التدريب، ويف  كامل فرتة  إنهاء  بعد  الكلية  تُعّده  امتحان  اجتياز  الطالب  عىل  أ - 
حالة رسوبه يف االمتحان يتقدم الطالب لالمتحان مرة أخرى بعد أسبوعني عىل 
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األقل من تاريخ عقد االمتحان السابق له.
التدريب الذي تُعده  التخرج المتحان  التقدم خالل فصل  ب -  عىل جميع الطلبة 
النقابة بعد انتهاء كامل فرتة التدريب.  ويُعد هذا االمتحان رشطاً للحصول عىل 

شهادة إنهاء تدريب من النقابة.

املادة )9(:
تتوىل اللجنة املهامت التالية:

أ - متابعة سري تدريب الطلبة والتأكد من تنفيذ برنامج التدريب.
ب -تقييم تدريب الطلبة يف ضوء ما ييل:

1 .  نتائج االمتحان املذكورة يف املادة )8(.

2 . التقرير الفني املُشار إليه يف املادة )7(.

3 . التقرير املُقدم من الصيديل املسؤول عن متابعة التدريب يف موقع التدريب.

4 .  مالحظات اللجنة من خالل مقابالتها الفردية مع الطلبة املتدربني.
ج- إعالن نتائج التدريب.

املادة )10(:
تُحال الحاالت التي ال تنطبق عليها نصوص هذه التعليامت إىل اللجنة.

املادة )11(:
عميد الكلية مسؤول عن تطبيق هذه التعليامت.
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تعليامت التدريب امليداين يف كلية الهندسة والتكنولوجيا
املادة )1(:  

والتكنولوجيا الهندسة  كلية  لطلبة  التدريب  التعليامت"تعليامت  هذه  تسمى 
.2019/2018 األول  الدرايس  الفصل  من  اعتباراً  بها  فيالدلفيا"ويعمل  جامعة  يف 

املادة )2(:   
يكون للكلامت التالية حيثام وردت يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها فيام 

ييل، ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
الجامعة: جامعة فيالدلفيا.

الكلية: كلية الهندسة والتكنولوجيا .
القسم: القسم األكادميي يف الكلية .

اللجنة: لجنة التدريب يف القسم.
األسبوع: أسبوع عمل بواقع أربعني ساعة معتمدة.

املادة )3(:
درجة  عىل  للحصول  املسجلني  القسم  طلبة  جميع  عىل  إجبارياً  التدريب  يكون 

البكالوريوس يف الهندسة والتكنولوجيا .
املادة )4(:  

يُسمح للطالب الذي اجتاز 115 ساعة معتمدة يف الربنامج الهندسية أو 90 ساعة 
معتمدة يف الربامج التكنولوجية ، التقدم بطلب التدريب الهنديس وفقاً لنموذجاً 
خاصاً بذلك علامً بأن عدد ساعات التدريب هي 3 ساعات معتمدة وحسب معايري 

االعتامد .
املادة )5(:  

أن يكون الطالب متفرغاً للتدريب خالل هذه املدة وان التتزامن مع الدراسة .
املادة )6(:

تكون مدة التدريب 7 اسابيع متصلة وبواقع 280 ساعة تدريبية .
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املادة )7(:
درجة  منح  لتعليامت  وفقاً  مقبول  بعذر  تدريبه  فرتة  خالل  املتدرب  تغيب  اذا 
البكالوريوس يف الجامعة يجب عليه استئناف تدريبه عند زوال العذر والتعويض عن 
فرته غيابه . أما اذا تغيب الطالب مدة تزيد عن 30 باملائة من فرتة التدريب املقررة 

فعليه إعادة عملية التدريب .
املادة )8(: 

يقوم الطالب باختيار مؤسسة ذات عالقة بتخصصه الدقيق وتتوىل األرشاف املبارش 
التي  الجهة  التدريب يف قسمه العتامد  مراجعة مرشف  الطالب  تدريبه وعىل  عىل 

سيتدرب بها . 
املادة )9(:   

بعد  أسابيع  ثالثة  أقصاها  اللجنة يف فرتة  إىل  فنياً  تقريراً  املتدرب  الطالب  يقدم  
انتهاء فرتة التدريب.

املادة )10(: 
تتوىل اللجنة املهامت التالية:

أ -  متابعة سري تدريب الطلبة والتأكد من التزامهم بربنامج التدريب.
ب -  تقييم تدريب الطلبة يف ضوء ما ييل:

1 . تقرير فني تقوم بإعداده الجهة التي تَدرَّب الطالب لديها.

2 . التقرير الفني املُشار إليه يف املادة 9.

3 . مالحظات اللجنة من خالل الزيارات امليدانية للمرشفني.
جـ -  إعالن نتائج تقييم التدريب.

املادة )11(:  
تُحال الحاالت التي ال تنطبق عليها نصوص هذه التعليامت إىل مجلس العمداء للبت فيها.

املادة )12(:
عميد الكلية مسؤول عن تطبيق هذه التعليامت.
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نظام تأديب الطلبة يف جامعة فيالدلفيا
والصادر مبقتىض أحكام املادة رقم ) 34 – أ ( من قانون الجامعات األردنية رقم 18 لسنة 2018

املادة )1 ( :
 يسمى هذه النظام )نظام تأديب الطلبة يف جامعة فيالدلفيا( ويعمل به اعتباراً 

من تاريخ إقراره من مجلس التعليم العايل بتاريخ  2019/3/28 .
املادة ) 2 ( :

 ترسي أحكام هذا النظام عىل جميع الطلبة املسجلني يف الجامعة .
املادة ) 3 ( :

 يعّد مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانني واألنظمة والتعليامت والتقاليد الجامعية 
يتعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية املنصوص عليها يف هذا 

النظام وعىل األخص املخالفات التالية :
االمتناع املدبّر عن حضور الدروس وعن األعامل الجامعية األخرى التي تقيض  أ - 

األنظمة باملواظبة عليها وكل تحريض عىل هذا االمتناع .
الغش أو محاولة الغش يف االختبارات واالمتحانات أو اإلخالل بنظامها . ب - 

ج- أي فعل يرتكبه الطالب يف الجامعة ويكون ماّساً بالرشف أو الكرامة أو األخالق 
الجامعة  أو ما من شأنه اإلساءة إىل سمعة  السرية والسلوك  أو مخالّ بحسن 
أو العاملني فيها وتنطبق هذه الفقرة عىل أي من األفعال املنصوص عليها إذا 
ارتكبها الطالب خارج الجامعة ويف مناسبة تشرتك فيها الجامعة أو نشاط تقوم 

به .
ترخيص  غري  من  فيه  املشاركة  أو  الجامعي  الحرم  داخل  تنظيم  بأي  القيام   – د 
سابق من املراجع املختصة يف الجامعة أو أي نشاط جامعي يخالف األصول 

التنظيمية يف الجامعة .
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هـ - استعامل مباين الجامعة ومرافقها لغري األغراض التي أعّدت لها أو دون إذن 
سابق .

و - التدخني داخل مباين الجامعة ومرافقها ويف األماكن غري املخّصصة لذلك .
التواقيع  أو جمع  الجامعة  أو إصدار جرائد يف  امللصقات  أو  النرشات  توزيع   - ز 
دون الحصول عىل ترخيص من املراجع املختصة يف الجامعة أو إساءة استعامل 

الرتخيص املمنوح لذلك .
املراجع  من  ترخيص  عىل  الحصول  دون  العينية  أو  املادية  التربعات  جمع   - ح 

املختصة يف الجامعة أو إساءة استعامل الرتخيص املمنوح لذلك .
ط - اإلخالل بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه املحارضات التي تلقى داخل الجامعة .

ي – أي إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو أي من العاملني 
أو الطلبة يف الجامعة .

ك – رسقة أو إتالف ممتلكات الجامعة املنقولة وغري املنقولة مبا يف ذلك مصادر 
العاملني يف  أو إتالف ممتلكات  أو إهامل وكذلك رسقة  املعلومات عن قصد 

الجامعة وطلبتها وزّوارها .
ل – مخالفة القوانني واألنظمة والتعليامت والقرارات النافذة يف الجامعة .

م – التزوير يف الوثائق الجامعية أو استعامل أوراق مزورة يف أي أغراض جامعية .
ن– التحريض أو االتفاق مع طلبة أو أشخاص آخرين عىل ارتكاب أعامل عنف أو 
مشاجرات أو تشهري) شفوي، كتايب، رقمي ( ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل 

الجامعة .
س– حمل السالح الناري املرخص وغري املرخص مبختلف أنواعه إضافة إىل السالح 

األبيض وحيازة أية مواد أو أدوات خطرة  .
ع – 1. حيازة املرشوبات الروحية أو تعاطيها داخل الجامعة أو  حضور الطالب إىل 
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الجامعة وهو تحت تأثريها . 
    2. حيازة املواد املخدرة بقصد االتجار أو الرتويج أو التعاطي داخل الجامعة أو 

خارجها .
ف– إحضار وثائق أو هويات جامعية للغري بقصد استخدامها بطريقة غري مرشوعة 

أو رفض إبرازها عند الطلب من قبل املراجع املختصة يف الجامعة .
املادة ) 4 ( :

تحدد درجة العقوبات التأديبية التي توقع عىل الطالب مبا ييل :-
أ – التنبيه الشفوّي .

ب – التنبيه الخطّي .
الرضورة  عند  الجامعي  األمن  واستدعاء  التدريس  قاعة  من  الطالب  إخراج   – ج 

إلخراجه .
أثناء  بالّنظام  أخلَّ  التي  املادة  محارضات  بعض  من حضور  الطالب  حرمان   – د 

تدريسها أو حرمانه من جميع هذه املحارضات .
فيها  ارتكب  التي  الجامعية  املرافق  من  االستفادة  من  محددة  ملدة  هـ-الحرمان 
املخالفة مبا يف ذلك الحرمان من وسائط النقل التّابعة للجامعة أو الحرمان من 
استخدام وسائط النقل الخاصة داخل الحرم الجامعي أو الحرمان من منحة 
الالمنهجي) التفوق الريايض، الثقايف، الفني، والعبي املنتخبات الوطنية كليا أو 

جزئيا ( .
و – اإلنذار األول .
ز – اإلنذار الثاين .

ح – اإلنذار النهايئ .
ط – إلغاء التسجيل ملادة أو أكرث من مواد الفصل الذي تقع فيه املخالفة .
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ي – الفصل املؤقت من الجامعة ملدة فصل درايس أو أكرث وال يعّد الفصل الصيفي 
ال  كام  فيه  بالدراسة  املفصول  للطالب  يسمح  وال  الغاية  لهذه  دراسيّاً  فصالً 

تحسب أية مواد يدرسها الطالب يف جامعة أخرى أثناء مدة العقوبة .
ك – الفصل النهايئ من الجامعة .

ل – تأجيل منح الطالب الدرجة العلمية ملدة فصل درايّس أو أكرث .
م – إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبنّي أن هناك عملية تزوير أو احتيال يف إجراءات 

الحصول عليها.
املادة ) 5 ( : 

يجوز الجمع بني عقوبتني أو أكرث من العقوبات املنصوص عليها يف هذا النظام .
املادة ) 6 ( : 

يف حالة إيقاع عقوبة الفصل املؤقت أو النهايئ من الجامعة تسحب هوية الطالب 
املختّصة  الجهات  من   بإذن  إالّ  الجامعي  الحرم  إىل  الدخول  من  ومينع  املفصول 

بالجامعة .
املادة ) 7 ( :

 إذا ارتكب الطالب مخالفة سلوكية تستوجب العقوبة وكان قد سبق وأن صدر 
بحّقه عقوبة سابقة فتوقع عليه عقوبة أشّد من العقوبة السابقة التي تّم إيقاعها 

عليه .
املادة ) 8 ( : 

إذا ارتكب الطالب الذي أنهى متطلبات الحصول عىل أي من الدرجات العلمية 
التي متنحها الجامعة مخالفة سلوكية تستوجب معاقبته عليها فيتخذ بحقه أي من 

العقوبات التالية :
أنهى  قد  كان  إذا  أكرث  أو  درايس  فصل  ملدة  العلمية  الدرجة  منحه  تأجيل   – أ 



101

متطلبات الحصول عىل الدرجة العلمية ومل يصدر بعد قرار مجلس العمداء 
مبنحه هذه الدرجة .

ب – تعليق منحه الدرجة العلمية ملدة فصل درايس أو أكرث إذا كان قرار منحه 
الدرجة العلمية قد صدر من مجلس العمداء لكنه مل يستلم شهاداته العلمية 

التي يستحق .
ج – إذا ارتكب املخالفة بعد صدور قرار مجلس العمداء مبنحه الدرجة العلمية 
التالية  العقوبات  عليه  توقع  يستحق  التي  العلمية  شهاداته  استالمه  وبعد 

مجتمعة :
أ – ال مينح شهادة حسن سرية وسلوك .

ب – ال مينح أية وثيقة إضافية أخرى ملدة أربعة فصول دراسية .
ج – يحرم من االلتحاق بالجامعة بأي تخصص أو برنامج درايس آخر .

د – تقدم بحقه شكوى رسمية باسم الجامعة لدى الجهات القضائية املختصة .
املادة ) 9 ( :

أ- إذا ضبط الطالب أثناء تأديته أياً من  امتحانات  املواد املسجل فيها متلبساً بالغش 
أو اشرتك أو رشع فيه فإنه توقع عليه العقوبات التالية : 

الحالة األوىل : 
عليه  توقع  أول  تأديبي  إنذار  لديه  أو  سابق  تأديبي  انذار  الطالب  لدى  ليس 

العقوبات التالية مجتمعة : 
1. اعتباره راسباً يف املادة الدراسية .      2. توجيه عقوبة اإلنذار الثاين .

الحالة الثانية : 
إذا كان لدى الطالب إنذار تأديبي ثاٍن توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة : 

1. اعتباره راسباً يف املادة الدراسية .      2. توجيه عقوبة اإلنذار النهايئ .
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الحالة الثالثة : 
إذا كان لدى الطالب إنذار تأديبي نهايئ توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة : 

1. اعتباره راسباً يف املادة الدراسية .    
2. الغاء تسجيله ملادة واحدة من ذات الوزن لساعات املادة التي اعترب فيها راسباً 

يحددها عميد الكلية  .
ب- توقع عىل الطالب الذي اتفق مع طالب آخر عىل الدخول لتأدية امتحان بدالً 

منه العقوبات التالية مجتمعة :
1. اعتباره راسباً يف املادة الدراسية .

2. إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل .
3. فصله من الجامعة ملّدة فصليني دراسيّني عىل األقل اعتباراً من الفصل الذي ييل 

الفصل الذي ضبط فيه.
ج- توقع عىل الطالب الذي دخل االمتحان بدالً من طالب آخر العقوبات التالية 

مجتمعة :
1. إلغاء تسجيله يف املواد املسجلة له يف ذلك الفصل .

2. فصله من الجامعة ملدة فصلني دراسيني عىل األقل اعتباراً من الفصل الذي ييل 
الفصل الذي ضبط فيه.

3. إذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان من غري طلبة الجامعة فيحال إىل 
الجهات األمنية املختصة .

املادة ) 10 ( :
 ال ترد الرسوم املدفوعة ) رسوم الّساعات ورسوم التّسجيل ( وال ترّصد إذا أوقعت 
عىل الطالب أي من العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات ) ط – م ( من املاّدة      

) 4 ( واملادة  ) 9 ( من هذا النظام . 
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املادة ) 11 ( :
للطالب  القرار  تبليغ  ويتم  الطالب  التأديبية يف ملف  العقوبة  قرار فرض  يحفظ 
لوحة  يف  القرار  إعالن  املعني  وللعميد  وجدت،  إن  املوفدة  للجهة  أو  أمره  وويل 

اإلعالن إذا وجد ذلك  رضورياً.
املادة ) 12 ( :

يؤلف مجلس الكلية يف الشهر األول من كل عام جامعّي وملدة سنة لجنة من  أ - 
ثالثة أعضاء من هيئة التدريس يف الكلية للتحقيق يف املخالفات التي يرتكبها 
املختربات،  التدريس،  قاعات   ( للكلية  التابعة  الجامعية  املرافق  يف  الطلبة 
املشاغل، أماكن التدريب، مكاتب العاملني يف الكلية ( مبا يف ذلك املخالفات 
التي يرتكبها الطلبة خالل األنشطة العلمية التي تقيمها الكلية، ويتوىل العميد 

إحالة املخالفات إىل هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة املناسبة .
يؤلف مجلس الجامعة بتنسيب من عميد شؤون الطلبة يف الشهر األول من  ب - 
كل عام جامعّي وملدة سنة لجنة من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس ويسمي 
موظفاً برتبة مدير من عامدة شؤون الطلبة كمقرر للجنة للتحقيق يف املخالفات 
التي يرتكبها الطلبة يف حرم الجامعة، مبا يف ذلك وسائل املواصالت واألنشطة 
املخالفات  باستثناء  وخارجها  الجامعة  داخل  املقامة  الالمنهجية  الجامعية 
املرتكبة داخل املرافق الجامعية التابعة للكليات ويتوىل عميد شؤون الطلبة 

إحالة املخالفات إىل هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة املناسبة .
ج- يجوز لعميد الكلية املختص االستعانة والتنسيق مع عميد شؤون الطلبة للنظر 
يف القضايا التي تحدث داخل املرافق التابعة لكليته إذا دعت الرضورة لذلك .

باطالعه عىل  اللجنة  رئيس  يقوم  التحقيق  للجنة  املحال  الطالب  عند حضور  د- 
املخالفة املنسوبة إليه وبعد ذلك يتم االستامع إىل أقواله وتسجيلها وتتاح له 
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فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم بيناته مبا يف ذلك طلب الشهود .
هـ- عند دعوة الشهود واالستامع إىل شهاداتهم تدون هذه الشهادات يف محرض 

التحقيق .
و- عىل رئيس لجنة التحقيق أن يوقع الطالب املحال إىل لجنة التحقيق عىل إفادته 
الخطية التي تّم تدوينها أثناء انعقاد الجلسة وكذلك الحال بالنسبة إلفادات 

الشهود .
توصية  بإصدار  التحقيق  اختتام  تقرر  إجراءاتها  التحقيق  لجنة  استكامل  بعد  ز- 
والعقوبة  الشهود  وأسامء  للبينات  وعرضاً  املنسوبة  للمخالفة  عرضاً  تتضمن 

املنّسب بها ويتم توقيع أعضاء اللجنة عىل هذا التقرير . 
املادة ) 13 ( :

مامرسة  يف  تستمر  التحقيق  لجان  من  لجنة  ألي  املحددة  املدة  انتهت  إذا  أ - 
صالحياتها إىل أن تشكل لجنة جديدة تحل محلها 

عىل لجان التحقيق البتُّ يف القضايا املحالة إليها خالل مدة ال تتجاوز أربعة  ب - 
عرش يوماً من تاريخ إحالتها إليها ولرئيس الجامعة تحديد املدة بأقل من ذلك 

إذا اقتضت الظروف .
الدائرة  قبل  من  بذلك  تبليغه  بعد  التحقيق  لجنة  أمام  املثول  الطالب  عىل  ج- 
املختصة يف عامدة شؤون الطلبة أو عن طريق اإلعالن يف الكلية التي ينتمي 
الطالب  ميثل  مل  إذا  غيابيّاً  العقوبة  إصدار  يف  الحّق  التحقيق  وللجنة  إليها 
املخالف بعد تبليغه من قبل الدائرة املختصة يف عامدة شؤون الطلبة أو عن 
طريق اإلعالن يف الكلية التي ينتمي إليها عىل أن يعلن عن موعد مثوله أمام 

لجنة التحقيق قبل 48 ساعة من وقت انعقاد االجتامع .  
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املادة ) 14 ( :
تكون جميع القرارات التأديبية نهائية باستثناء العقوبات املنصوص عليها يف  أ - 
الفقرات ) ي ( ) ك (   ) ل ( ) م ( من املادة ) 4 ( من هذا النظام ويحق 
للطالب أن يستأنف القرار فيها خالل أسبوعني من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة 

وملجلس الجامعة أن يصادق عىل العقوبة أو يعدلها أو يلغيها .
نهائيّاً  الجامعة فصالً  الذي متّت املصادقة عىل قرار فصله من  يجوز للطالب  ب - 
ووفقاً للامّدة ) 4/ك ( أن يتقدم وملرة واحدة باسرتحام ملجلس العمداء للّنظر 

يف إمكانية عودته إىل الجامعة وفق الرشوط التالية:-
1.أن يكون قد مىض عىل صدور قرار الفصل النهايّئ من الجامعة سنتان تقومييّتان 

كاملتان .
2. أن ال يقّل معدله الرتاكمي عن ) 60 %( ستني باملائة 

3. أن ال يقّل عدد الساعات التي اجتازها بنجاح يف جامعة فيالدلفيا عن ) 60 ( 
ساعة .

4.أن يتضّمن االسرتحام االعتذار الرصيح جرّاء اإلقدام عىل املخالفة التي ارتكبها .
يقرره  الذي  التطوعّي  بالعمل  للقيام  رصيحاً  استعداداً  االسرتحام  يتضمن  5.أن 

مجلس العمداء .
ج- مع مراعاة ما ورد يف ) أ ( من هذه املادة فإن ملجلس العمداء أن يقبل أو يرفض 
بأهلية  اقتناعه  مدى  بناًء عىل  الطالب  من  املقدم  االسرتحام  النظر يف طلب 

الطالب للعودة إىل الجامعة .
املادة ) 15 ( : 

تحدد صالحيّات توقيع العقوبات التأديبيّة عىل الطلبة عىل النحو التايل :
أ -  لعضو هيئة التدريس أو من يدرّس املادة، حق توقيع العقوبات املنصوص عليها 
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يف الفقرات) أ، ب، ج ( من املادة ) 4 ( من هذا النظام عىل أن ال يؤدي حرمان 
الطالب من املحارضات أو إخراجه منها يف هذه الحالة إىل حرمانه من دخول 

االختبار أو االمتحان .
ب - للعميد حق توقيع أي من العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات من  ) أ ( إىل 

) ح ( من املادة )4( من هذا النظام .
لرئيس الجامعة حق توقيع أي من العقوبات الواردة يف الفقرات من ) أ ( إىل  ج - 

)ط( من هذا النظام .
د- ملجلس الجامعة حق توقيع أي من العقوبات املنصوص عليها يف املادة  ) 4 ( 

من هذا النظام .
املادة ) 16 ( :

املادة             ( من  أ، ب، ج   ( الفقرات  عليها يف  املنصوص  الجهات  من  أي  ارتأت  إذا   

) 15 ( أّن املخالفة تستدعي عقوبة أشّد من العقوبات املناط بها تطبيقها فتقوم 

بإحالتها إىل الجهة األعىل منها .
املادة ) 17 ( :

 لرئيس الجامعة أن يتوىل جميع الصالحيات املتعلقة بتوقيع العقوبات املنصوص 

عليها يف هذا النظام يف حالة حدوث اضطراب أو إخالل بالنظام يف الجامعة يتسبب 

عنه عدم انتظام الدراسة فيها أو وقوع حالة تهدد ذلك مام يستدعي البّت الرسيع 

ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره يف هذه الحالة إىل مجلس الجامعة. 
املادة ) 18 ( :

 ال يحق للطالب املحال إىل أي من لجان التحقيق أن ينسحب من الجامعة إال بعد 

نهاية التحقيق وصدور الحكم النهايئ بحقه .
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املادة ) 19 ( : 

البت  لحني  التحقيق  لجان  إىل  املحال  الطالب  تخريج  إجراءات  جميع  توقف 

باملخالفة التي ارتكبها وصدور الحكم النهايئ فيها .
املادة ) 20 ( : 

تبلِّغ عامدة شؤون الطلبة والكليات عامدة القبول والتسجيل رسميّاً باسم الطالب 

املحال إىل لجان التحقيق إليقاف جميع الحركات األكادميية املتعلقة بذلك الطالب 
املادة ) 21 ( : 

ال يعاقب الطالب عىل املخالفة الواحدة من أكرث من جهة تأديبية .
املادة ) 22 ( : 

إذا صدر حكم جزايئ بعدم مسؤولية الطالب أو بتربئته من التهمة الجزائية املنسوبة 
إليه، فال مينع ذلك لجنة التحقيق من اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه .

املادة ) 23 ( :
 إذا أخّل الطالب بالنظام أو الضبط أو خرج عن حدود األخالق واآلداب يف ترصفاته 
أثناء استجوابه من قبل لجنة التحقيق فيعّد ذلك الترصف مخالفة جديدة تستوجب 

العقاب .
املادة ) 24 ( : 

يف حال ثبوت أن املخالفة املنسوبة للطالب تنطوي عىل جرمية جنائية فإن اللجنة 
ترفع توصيتها لرئيس الجامعة بإحالة القضية إىل الجهات القضائية املختصة، وعىل 
اللجنة أن توقف إجراءاتها التأديبية إىل أن يصدر حكم نهايئ يف القضية من املحاكم 

املختصة . 
املادة ) 25( : 

الحكم بأي من العقوبات املنصوص عليها من هذا النظام ال يعفي الطالب من دفع 



108

التعويض عن األرضار التي يتسبب بها وللجامعة الحق باستيفاء هذه التعويضات .
املادة ) 26 ( :

 أي جهل باألنظمة والتعليامت والقرارات املطبقة يف الجامعة أو الصادرة عنها ال 
يعفي الطالب من تحمل املسؤولية .

املادة ) 27 ( : 
نافذًة  املختلفة  التّحقيق  للجان  الذين حّولوا  الطّلبة  املوقعة عىل  العقوبات  تعّد 

اعتباراً من الفصل الدرايّس الذي وقعت فيه املخالفة .
املادة ) 28 ( : 

ملجلس الجامعة الحق بتعديل العقوبة التي تويص بها لجنة التحقيق والتي تتجاوز 
اإلنذار النهايئ سواًء بتخفيضها أو تغليظها 

املادة ) 29 ( : 
لرئيس الجامعة أن يصدر القرارات التنفيذية واإلجرائية التي يراها رضورية لتنفيذ 

أحكام هذا النظام .

تعليامت إضافية أقرها مجلس العمداء

 1. قرر مجلس العمداء يف جلسته رقم )2011/39( تاريخ 2011/10/11 املوافقة 

رقم  جلسته  يف  العمداء  مجلس  قرار  عىل  املقرتحة  التعديالت  اعتامد  عىل 

)2004/31( حسب توصيات اللجنة املكلفة بذلك وتثبيت العقوبة السلوكية 

التي تصدر بحق الطالب الخريج ، أثناء فرتة دراسته يف كشف عالماته ومنحه 

أو عدم منحه شهادة حسن سرية وسلوك ، ليكون عىل النحو التايل :
اوالً : 

العقوبة :  من درجة تنبيه خطي وحتى اإلنذار األول
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اإلجراء :  

مجلس  قرار   بعد  تخرجه  املتوقع  الطالب  عالمات  كشف  عن  العقوبة  تزال   .1

العمداء عىل تخريجه .
2. دون موافقة من مجلس العمداء .

3. دون منوذج.
مالحظات : مينح شهادة حسن سرية وسلوك

ثانياً : 
العقوبة :  من درجة اإلنذار الثاين وحتى اإلنذار النهايئ

اإلجراء : 
مجلس  قرار  بعد  تخرجه  املتوقع  الطالب  عالمات  كشف  عن  العقوبة  تزال   .1

العمداء عىل تخريجه .
2. دون موافقة من مجلس العمداء .

3. دون منوذج.
مالحظات :  مينح شهادة حسن سرية وسلوك

ثالثاً : 
العقوبة :  أية عقوبة تتجاوز درجة اإلنذار النهايئ  

اإلجراء : 
تاريخ  دراسيني عىل  بعد ميض فصلني  الطالب  العقوبة عن كشف عالمات  إزالة 

تخرجه ، وذلك مبوجب منوذج خاص يتقدم به وبناء عىل موافقة مجلس العمداء
مالحظات :  ال مينح  شهادة  حسن سرية وسلوك

2. قرر مجلس العمداء يف جلسته رقم )2015/27( تاريخ2015/7/7  املتضمن أنه 
تتم معاملة الطالب املنسحب من الجامعة الذي تصدر بحقه عقوبة سلوكية 

من درجة تنبيه خطي وحتى اإلنذار األول معاملة الطالب الخريج .
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تعليامت مجلس طلبة جامعة فيالدلفيا
صادرة عن مجلس أمناء جامعة فيالدلفيا بتاريخ   11 / 6 / 2001

الفصل األول : التعريفات

املادة )1(: 

يشكل يف جامعة فيالدلفيا مجلس يسمى  مجلس طلبة جامعة فيالدلفيا  ميثل 

طلبتها، ويكون مقره الحرم الجامعي.

املادة )2(: 

يكون للعبارات التالية املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:

الجامعة: جامعة فيالدلفيا.

العامدة: عامدة شؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.

الرئيس: رئيس جامعة فيالدلفيا.

العميد: عميد شؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.

املجلس: مجلس طلبة جامعة فيالدلفيا.

الهيئة العامة: جميع الطلبة املنتظمني املسجلني يف جامعة فيالدلفيا لنيل درجة البكالوريوس.

 الفصل الثاين : األهداف

املادة )3(: 

 أ -   يهدف املجلس إىل تحقيق ما ييل:

1. دعم األنشطة الطالبية يف املجاالت العلمية والثقافية واالجتامعية والرياضية.

2. تعزيز روح التعاون ومفهوم العمل الجامعي.

3.متابعة قضايا الطلبة، وتوعيتهم لواجباتهم، واملحافظة عىل منجزاتهم، والعمل 

مع إدارة الجامعة عىل حل مشكالتهم.
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4. تنمية املامرسات الدميقراطية وروح الحوار واحرتام الرأي اآلخر.

5. تنمية شخصية الطالب املتكاملة الواعية لقضايا األمة املختلفة، وتعزيز االنتامء 

للجامعة والوطن واألمة ضمن قيم الحضارة والرتاث العريب واإلسالمي.

وإدارة  والكليات  واألقسام  الطاليب  الجسم  بني  اإليجايب  التفاعل  فرص  6.توفري 

الجامعة، ودعم املسرية األكادميية.

7 . توثيق العالقات الطالبية مع طالب الجامعات العربية واإلسالمية والعاملية.

ب -  يسعى املجلس إىل تحقيق هذه األهداف من خالل أنشطة محددة مبوجب 

خطة يوافق عليها العميد وتشمل النفقات املقررة لكل نشاط، وتوضع منذ 

يف  الخطة  خارج  بأنشطة  القيام  يجوز  أنه  عىل  املجلس،  عمل  فرتة  بداية 

املناسبات التي تجّد وبعد موافقة العميد.
 الفصل الثالث : عضوية املجلس وتكوينه

املادة )4(:
يشرتط يف عضو املجلس ما ييل:

أ -  أن ال يكون قد أُوقعت بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة اإلنذار األول فام 
فوق.

ب- أن يكون قد أتم بنجاح دراسة 24 ساعة معتمدة عىل األقل يف جامعة فيالدلفيا وذلك 
وفقاً ملا ورد يف تعليامت الجامعة النافذة وأن ال يقل معدله الرتاكمي عن 60 % .

جـ - أن يكون طالباً منتظامً غري مؤجل يف الجامعة طيلة مدة عضويته.
 د -   أن يكون قد بقي عىل تخرجه من الجامعة ما يزيد عىل 30 ساعة معتمدة 

تشمل فصل الرتشيح نفسه.
املادة )5(:

أ- يتكون املجلس من عدد من املمثلني بواقع ممثل عن كل مائتي طالب يف قسم  التخصص.
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ب - متثل األقسام التي يقل عدد الطلبة فيها عن 200 طالب بطالب واحد لكل منها.

املادة )6(: 

 أ -   تتم انتخابات املجلس عىل النحو التايل:

1 .  يعترب كل قسم تخصص يف الجامعة دائرة انتخابية واحدة.

2 .  ينتخب الطلبة يف كل قسم ممثليهم يف املجلس عن طريق االقرتاع الرسي املبارش.

3 .  تتم انتخابات املجلس خالل الفصل الثاين من كل عام جامعي.

4 .  تجري االنتخابات لعضوية املجلس يف يوم واحد فقط، عىل أن تبدأ عملية 

االقرتاع من الساعة العارشة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر .

5 .  يُشرتط لقانونية هذه االنتخابات أن يشارك يف عملية االقرتاع أكرث من  %50 

من طلبة كل دائرة انتخابية، وإذا مل يُكتمل النصاب متدد فرتة االقرتاع حتى 

الساعة الرابعة مساًء تصبح بعدها قانونية مهام بلغ عدد املقرتعني.

6 . يضع رئيس الجامعة األسس الداخلية الخاصة بإجراء االنتخابات.

7 .  يف حالة تعذر إجراء االنتخابات يف الوقت املحدد لذلك ويف ظروف استثنائية 

يقدرها رئيس الجامعة، يستمر املجلس يف أداء مهامه حتى زوال ذلك الظرف 

أو انتخاب مجلس جديد.

ب -   يُنتخب املجلس ملدة سنة واحدة.

الفصل الرابع : اجتامعات املجلس وصالحياته
املادة )7(:

أ -   يدعو عميد شؤون الطلبة مجلس الطلبة لعقد اجتامعـه األول النتخـاب 
الرئيس ونائب الرئيس وأمني الرس وأمني الصندوق وثالثة أعضاء آخرين من 
بني أعضائه وذلك خالل أسبوع من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات عىل أن 
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يحدد املجلس بعد ذلك أوقات اجتامعاته ومواعيدها.
ب -  تكون اجتامعات املجلس علنية.

جـ - يجوز عقد جلسات مغلقة للمجلس مبوافقة أغلبية األعضاء، إذا اقتضت 
ذلك طبيعة املوضوعات املطروحة.

د -  
1 . يكون اجتامع املجلس قانونياً إذا حرضته األغلبية املطلقة ألعضائه.     

2 . تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحارضين.
املوضوعات  ملناقشة  فصل  كل  يف  مرتني  عادياً  اجتامعاً  املجلس  يعقد   - هـ 

املدرجة عىل جدول األعامل.
املادة )8(:  يتوىل املجلس الصالحيات التالية:

أ - مناقشة خطة عمله وإقرارها.
ب - مناقشة التقريرين السنوي واملايل وإقرارهام.

جـ - مناقشة موازنته ورفعها إىل رئيس الجامعة الذي يحيلها بدوره إىل مجلس 
الجامعة ملناقشتها وإقرارها.

د - تنسيب التعديل الذي يراه مناسباً عىل هذه التعليامت وعىل اإلجراءات 
الداخلية الخاصة به إىل رئيس الجامعة.

هـ -  اتخاذ القرارات والتوصيات التي يراها مالمئة لتحقيق أهدافه.

الفصل الخامس : رئيس املجلس ونائب الرئيس وأمني الرس

املادة )9(:

 أ - يشرتط يف كل من رئيس املجلس ونائب الرئيس أن يكون كالهام أردين الجنسية.

 ب -  يشغل رئيس املجلس ونائب الرئيس منصبيهام ملرة واحدة فقط.
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املادة )10(:

 أ - يتوىل رئيس املجلس االختصاصات التالية:

1 . الدعوة إىل عقد اجتامعات املجلس والهيئة اإلدارية.

2 . رئاسة اجتامعات املجلس والهيئة اإلدارية.

3 . إحالة قرارات املجلس وتوصياته إىل الهيئة اإلدارية التخاذ اإلجراءات الالزمة 

بشأنها.

4 . متثيل املجلس لدى الجامعة.

5 . متثيل املجلس لدى املنظامت الطالبية املناظرة.

ب - يتوىل نائب الرئيس اختصاصات الرئيس يف حالة غيابه.

جـ - يتوىل أمني رس املجلس االختصاصات التالية:

1 . إعداد جدول األعامل باملوضوعات التي يحيلها إليه رئيس املجلس.

2 . إعداد محارض الجلسات.

3 . أمانة رس املجلس.

4. استالم مراسالت املجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه يف مقر املجلس.

5 . تزويد عامدة شؤون الطلبة مبحارض جلسات املجلس.
 الفصل السادس : لجان املجلس واختصاصاتها

املادة )11(: 

 تدير شؤون املجلس هيئة إدارية برئاسة رئيس املجلس وعضوية نائب الرئيس 

وأمني الرس وأمني الصندوق وثالثة أعضاء منتخبني.

املادة )12(:

أ - يجوز للمجلس تشكيل لجان دامئة للقيام مبهامها املحددة، ومنها:
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1 . لجنة العالقات الخارجية.

2 . لجنة قضايا الطلبة.

3 . لجنة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.

بعد  تعقده  اجتامع  أول  يف  لها  ومقررين  رؤساء  الدامئة  اللجان  هذه  تنتخب    - ب 

تشكيلها.

جـ -  يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة من بني أعضائه للقيام مبهامت محددة.

واملؤقتة وتحدد مهامتها وصالحياتها مبوجب  الدامئة  اللجان  ينظم عمل   - د 

تعليامت خاصة يضعها املجلس تزّود بها عامدة شؤون الطلبة عند إقرارها.

هـ -  يجوز لجميع لجان املجلس أن تستعني يف مامرساتها ملهامتها مبن تراه 

مناسباً من أعضاء الهيئة العامة.

املادة )13(:

 تتوىل الهيئة اإلدارية املهامت التالية:

 أ - تنفيذ قرارات املجلس ومتابعة توصياته.

ب- إعداد مرشوع موازنة املجلس حسب الخطة، وتقدميها إىل املجلس إلقرارها    

مبدئياً، ومتهيداً لرفعها إىل العميد إلقرارها نهائياً.

جـ - اإلرشاف عىل لجان الكليات ومراقبة أدائها.

د - وضع مرشوع خطة عمل لربامج الطلبة ونشاطاتهم.

هـ - دراسة القضايا الطالبية واقرتاح الحلول املناسبة لها.

و - مناقشة التقريرين املايل والسنوي ورفعهام إىل املجلس.
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املادة )14(: 

 أ - يتوىل أمني رس الهيئة اإلدارية املهامت التالية:

1 . إعداد جدول األعامل باملوضوعات التي يحيلها إليه رئيس الهيئة.

2 . إعداد محارض الجلسات.

3 . أمانة رس الهيئة اإلدارية.

4 . متابعة تنفيذ القرارات.

5 . استالم مراسالت الهيئة اإلدارية وحفـظ مستنداتهـا وأوراقهـا وأختامها يف مقر املجلس.

ب -  يتوىل أمني الصندوق املهامت التالية:

1 . استالم جميع املقبوضات مبوجب إيصاالت وإيداعها يف حساب املجلس.

2 . رصف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة اإلدارية.

3 . تقديم كشف شهري إىل رئيس الهيئة اإلدارية باملقبوضات واملدفوعات.

4 . مسك الدفاتر والسجالت املالية.

5 . إعداد التقرير املايل السنوي.

املادة )15(: 

تجتمع الهيئة اإلدارية بعد تشكيلها يف مدة ال تزيد عىل أسبوع واحد، ويكون 

اجتامعها مرة كل أسبوع.

املادة )16(: 

أ -  تشكل يف كل كلية من الكليات لجنة تسمى لجنة الكلية مكونة من جميع 

ممثيل الكلية األعضاء يف املجلس.
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ب -   تتوىل لجنة الكلية املهامت التالية:

1 .  إعداد التقرير السنوي عىل مستوى الكلية.

2 . متابعة النشاطات التي يقرها املجلس عىل مستوى الكلية.

الحلول  هذه  ورفع  لها،  الحلول  واقرتاح  الكلية  يف  الطلبة  قضايا  دراسة   .  3

املقرتحة إىل الهيئة اإلدارية.

4 . إعداد خطة النشاطات الطالبية عىل مستوى الكلية ورفعها إىل الهيئة اإلدارية.

5 . تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية املتعلقة بشؤون طلبة الكلية.

الفصل السابع : سقوط العضوية

املادة )17(: 
أ -  تسقط عضوية أي عضو يف املجلس ويف الهيئات واللجان التابعة له يف األحوال 

التالية:
املجلس  ألهداف  مخالفة رصيحة  أو  محظور  عمل  ارتكاب  عىل  إقدامه   .  1

وغاياته أو اإلساءة إىل سمعته.
2 . ارتكابه أية مخالفة تأديبية تتجاوز عقوبتها اإلنذار األول.

3 . إدانته بارتكاب جناية أو جنحة.
4. فقدان أحد رشوط العضوية املنصوص عليها يف املادة الرابعة باستثناء املعدل 

الرتاكمي.
5 . الوفاة.

6 . االستقالة الخطيّة.
7 . اإلنتقال من كلية إىل أخرى أثناء فرتة العضوية.

8 . التغيب عن حضور جلسات املجلس ثالث مرّات متتالية أو خمس مرات 
متفرقة دون عذر تقبله الهيئة اإلدارية.
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ب -   تسقط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس يف الحاالت الواردة يف البند أ/1 

من هذه التعليامت وتسقط حكامً يف الحاالت الواردة يف البنود األخرى منها.

الفصل الثامن : مالية املجلس

املادة )18(:

أ - للمجلس موازنة خاصة به ترشف عليها الهيئة اإلدارية، وتتكون موارده مام ييل:                  

يف  مسجل  طالب  كل  عن  دينار  بواقع  الجامعة  تقدمها  سنوية  مالية  منحة   .1

املنحة عىل قسطني،  وتُدفع هذه  الصيفي،  الفصل  باستثناء  درايس  كل فصل 

الجامعة، وتسوى  التي تقدمها  الخدمات  ويقتطع منها ما يعادل 10% بدل 

األمور املالية عند نهاية كل فصل جامعي. 

2 .  الهبات واملنح والتربعات التي يقبلها مجلس الجامعة.

3 .  عوائد النشاطات التي يقوم بها املجلس.

4 .  اية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.

ب -  تودع أموال املجلس يف البنك الذي تعتمده الجامعة، وتُسحب بقرار من الهيئة 

اإلدارية وبثالثة تواقيع من العميد ورئيس الهيئة اإلدارية وأمني الصندوق بعد 

أن تتم إجراءات الرصف حسب األصول.

العميد  الهيئة اإلدارية يصادق عليه  جـ - يجري رصف أموال املجلس بقرار من 

إذا وجده غري مخالف لألصول واإلجراءات املالية املتبعة يف الجامعة، أما إذا 

وجده مخالفاً لألصول واإلجراءات املالية أو من خارج الخطة، فيعود إىل الهيئة 

اإلدارية لتصحيحه.

املالية  واملستندات  الفواتري  تدقيق  الجامعة  الداخلية يف  الرقابة  يتوىل جهاز   - د 

وأوجه الرصف الخاصة باملجلس.
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الفصل التاسع : أحكام عامة

املادة )19(: 

األعضاء  آخر  ييل  من  محله  يحل  املجلس  أعضاء  من  عضو  مكان  شغر  إذا 

يف عدد األصوات إىل االحتياط الثالث يف قسم تخصصه، فإن استنفدت هذه 

الخيارات وبقي عىل انتهاء مدة املجلس شهران عىل األقل، ينتخب عضو جديد 

للمكان الشاغر إلكامل هذه املدة.

املادة )20(: 

 تعترب اية لجنة مستقيلة باستقالة أكرث من نصف عدد أعضاء تلك اللجنة.

املادة )21(: 

 يكون أي اجتامع قانونياً بحضور أكرث من نصف عدد األعضاء.

املادة )22(:

بأغلبية الحضور ويف حال تساوي األصوات يكون  القرارات والتوصيات  تتخذ 

صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

املادة )23(:

إذا استقال رئيس املجلس أو نائبه أو أمني الرس من منصبه، أو سقطت عضوية 

أي منهم ينتخب املجلس بديالً له.

املادة )24(:

ميارس املجلس اختصاصاته إىل املدى الذي ال تتعارض فيه هذه املامرسة مع 

االختصاصات املنوطة باملجلس واإلدارات املختلفة يف الجامعة وفقاً لقوانينها 

وأنظمتها وتعليامتها.
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املادة )25(: 

الجامعة  رئيس  تنسيب  عىل  بناًء  الجامعة،  مجلس  من  بقرار  املجلس  يُحل 

وتؤول أموال املجلس إىل خزينة الجامعة.

املادة )26(: 

 يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد نص عليها يف هذه التعليامت.

املادة )27(:

 تجّمد نشاطات املجلس قبل اسبوعني من موعد االنتخابات ولحني أداء املجلس 

الجديد الَقَسم.

املادة )28(:

هذه  أحكام  تنفيذ  عن  مسؤوالن  الطلبة  شؤون  وعميد  الجامعة  رئيس   

التعليامت.

 أحكام انتقالية

املادة )29(: 

 يستمر املجلس القائم عند إقرار هذه التعليامت يف أداء مهامه لحني حلول 

موعد اإلنتخابات حيث يتم انتخاب مجلس جديد بناء عىل هذه التعليامت.
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تعليامت األندية الطالبية 
الفصل األول / تشكيل األندية الطالبية وأهدافها :

املادة ) 1 ( :

تؤسس يف جامعة فيالدلفيا أندية طالبية بإرشاف عامدة شؤون الطلبة أو اإلدارة 

التي يكلفها رئيس الجامعة بذلك ، وفق القرارات التي يصدرها رئيس الجامعة 

الرئيس مبسؤوليات  يكلفه  أو من  الطلبة  تنسيب من عميد شؤون  بناء عىل 

عميد شؤون الطلبة ويكون مركزها الحرم  الجامعي .

املادة ) 2 ( :

يكون للعبارات التالية املعاين املخصصة لها أدناه مامل تدل القرينة عىل خالف ذلك . 

العامدة : عامدة شؤون الطلبة أو اإلدارة التي يكلفها الرئيس باختصاصاتها 

العميد : عميد شؤون الطلبة أو من يكلفه الرئيس باختصاصاته 

األندية : األندية الطالبية 

املادة ) 3 ( :

للعميد مبوافقة رئيس الجامعة تشكيل أندية لذوي النشاطات والهوايات بأنواعها ، 

وذلك لدعم هوايات الطلبة ونشاطاتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه .

املادة ) 4 ( :

 يجب أن اليقل عدد األعضاء املنضمني إىل النادي عن عرشة خالل الفرتة القانونية 

املحددة للتسجيل يف األندية الطالبية وبخالف ذلك يعترب النادي منحالً .

املادة ) 5 ( : تهدف األندية الطالبية إىل تحقيق الغايات التالية : 

 أ. تشجيع امليول التطوعية والخدمة العامة والعمل الجامعي بني طلبة الجامعة .

 ب. تنمية املواهب والهوايات وتشجيعها .
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 ج. إفساح الفرص لطلبة الجامعة للمشاركة يف النشاطات التي تتناسب مع ميولهم 
األكادميية والفنية وقدراتهم واستعداداتهم .

الطالبية وإظهار  النشاطات  للمشاركة يف  األردنيني  للطلبة غري  املجال  إفساح   د. 
ثقافتهم وميولهم ومهاراتهم .

هـ. تنمية االهتامم بالنواحي الجاملية والتذوقية .
اإلسالمي  والعامل  العريب  والوطن  األردن  يف  الحضاري  بالرتاث  االهتامم  تنمية  و. 

والعناية بالثقافة املحلية والعاملية .
املادة ) 6 ( :

ال يجوز لألندية الطالبية االشتغال بأمور تخرج عن الغايات التي تسعى تحقيقها .
الفصل الثاين / أجهزة األندية واختصاصاتها :

املادة ) 7 ( :
متارس األندية اختصاصاتها وتعمل عىل تحقيق أهدافها من خالل الهيئتني التاليتني:

أ. الهيئة العامـة                  ب. الهيئة اإلدارية
املادة ) 8 ( :

النادي عىل أن ال يقل  املنضمني إىل  العامـة من جميع األعضاء  الهيئة  تتكون  أ.   
عددهم عن عرشة .

 ب. متارس الهيئة العامة االختصاصات التالية:
1. انتخاب الهيئة اإلدارية من بني أعضائها.

2. مناقشة التقرير السنوي واملايل واإلداري الذي تقدمه الهيئـة اإلدارية وإقراره.
3. إقرار خطة العمل السنوية.

4. سحب الثقة من الهيئة اإلدارية عىل أن ال يتــم ذلك إال بأغلبية ثلثي األعضاء.
5. املشاركة الفعالة يف نشاطات النادي من خالل اللجان املختصة.
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املادة ) 9 ( :

تتكون الهيئة اإلدارية لكل ناِد من خمسـة أعضـاء تنتخبهم الهيئة العامـة بطريقة 

االقرتاع الرسي يف النصف األول من شهر ترشين الثاين، من كل عام جامعي وفق 

ترتيبات تعدها العامدة، ويشرتط لقانونية هذه االنتخابات أن ميارس عملية االقرتاع 

القانوين   النصاب  يكتمل  مل  وإذا  العاملني،  األعضاء  األقل من مجمـوع  51 % عىل 

تؤجل االنتخابات ملدة أسبوع واحد تصبح بعدها قانونية مهام بلغ النصاب.

املادة ) 10( :

 يشرتط يف الطالب الذي يرشـح نفسـه لعضويـة الهيئة اإلدارية ألي ناد ما ييل:

أ. أن ال يقل معدله الرتاكمي عن 60 %.

ب.أن يكون قد أمىض يف الجامعة فصلني دراسيني عىل األقل.

ج. أن يبقى عىل تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان عىل األقل.

د. أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة  إنذار أول فمـا فوق.

املادة ) 11 ( :

أ. تنتخب الهيئة اإلدارية من بني أعضائها يف أول اجتامع تعقده رئيساً لها ونائباً 

للرئيس وأميناً للرس وأميناً للصندوق وذلك بطريقة االقرتاع الرسي، وتـوزع 

االختصاصات اإلدارية األخرى عىل أعضائها بطريقة االقرتاع العلني.

ب. يعني العميد لكل ناد مرشفاً من أعضاء الهيئـة التدريسـية أو من العاملني يف 

الجامعة يتوىل اإلشـراف عىل أعمـال الهيئـة التدريسـية أو من العاملني يف 

الجامعة يتوىل اإلرشاف عىل أعامل الهيئة اإلدارية للنــادي وتوجيهها.  دون 

أن ميارس حق التصويب.
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املادة ) 12 ( :

تتوىل الهيئة اإلدارية لكل نـاد شـؤونها اإلدارية واملالية والتنظيمية ويدخل ضمن 

اختصاصاتها ترصيف األمور التالية:

أ. اتخاذ القرارات واإلجـراءات الالزمـة لتحقيق أهـداف  النـادي وتدوينها يف محارض رسمية.

العامة  الهيئة  أعضاء  من  املختلفة  للنشاطات  الطالبية  اللجان  تشكيل  ب. 

واإلرشاف عىل أعاملها.

تنوي  التي  النشاطات  تتضمن  العامة  الهيئة  إىل  تقديم خطة عمل سنوية  ج. 

القيام بها، واملستلزمات املالية لتنفيذها.

د. تقديم التقرير املايل واإلداري السنوي إىل الهيئة العامة.

هـ . تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

و. النظر يف طلبات االنضامم إىل النادي، والبت فيها ويف حالة رفض أي من هذه 

الطلبات يحق ملقدم الطلب استئناف قرار الهيئة اإلدارية إىل العميد خــالل 

مدة أسبوع من تاريخ تبليغ القرار للطالب.

ز. قبول استقالة األعضاء.

ح. اإلرشاف عىل اجتامعات الهيئة العامة.

ط. تحديد الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف النادي.

ي.التنسيب إىل العميد بقيمة االشـرتاك يف عضويـة النـادي وكيفيـة دفـع هذا االشرتاك.

املادة ) 13 ( :

يتوىل أعضاء الهيئة اإلدارية القيام باملهام التي توكل إليهم كل حسـب اختصاصه 

كام يتوىل رئيس النادي متثيل ناديه أمام املراجع الجامعية املختصة.
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الفصل الثالث / تنظيم أعامل األندية

املادة ) 14 ( :

بعد  للنـادي  االنضامم  علمية،  درجة  لنيل  فيالدلفيا  جامعة  يف  املسجل  للطالب  يحق 

موافقة الهيئة اإلدارية عىل طلبه عىل أن يلتزم مبامرســة النشـاط الخاص بذلك النادي.

املادة ) 15 ( :

تزول العضوية يف إحدى الحالتني:

أ. االستقالة الخطية.        ب. فقدان أحد رشوط العضوية.

املادة ) 16 ( :

مدة عضوية الهيئة اإلدارية وما يتفرع عنها من لجـان سـنة واحـدة تجري بعدها 

انتخابات جديدة.

املادة ) 17 ( :

أ. يوجه رئيس الهيئة اإلدارية الدعوة لالجتمـاع قبل يومني  من موعد االجتامع، 

وتجتمع الهيئة اإلدارية مرة عىل األقل  يف الشهر.

ب. تعترب اجتامعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حرضها ما يزيـد عىل نصف 

حالة  ويف  الحارضين  أصــوات  بأغلبية  القرارات  وتصدر  األعضاء  عدد 

تسـاوي األصوات يرجح  الجانب الذي صوت له رئيس الهيئة.

املادة ) 18 ( : 

تسـقط العضوية من الهيئة اإلدارية إذا تخلـف العضو عن حضور جلسات الهيئة 

ثالث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة.
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املادة ) 19 ( :

إذا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سبب كان، يحل محله الطالب 

الذي يليه يف ترتيب عدد األصـوات يف آخر انتخابات  أجرتها الهيئة العامة، ويف حالة 

تعذر ذلك تقوم الهيئة اإلدارية باختيار عضـو للمنصب الشاغـر ممن تنطبق عليهم 

رشوط عضوية الهيئة اإلدارية.

املادة ) 20 ( :

 تبلغ قرارات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية خطيا للعميد.

املادة ) 21 ( :

تجتمع الهيئة العامة مرة كل عام، ويجوز دعوتها الجتامعات غري عادية بقرار من  

الهيئة اإلدارية أو بناء عىل طلب ما يزيد عىل نصف عدد أعضاء الهيئة العامة.

املادة ) 22 ( : 

يكون اجتامع الهيئة العامة قانونياً إذا حرضه ما يزيد عن نصف عدد األعضاء وإذا 

مل يكتمل النصاب يؤجل االجتامع ملدة أسـبوع واحد ويعترب بعد  ذلك قانونياً مهام 

بلغ عدد الحضور.

املادة ) 23 ( :

 يجب أن تكون قرارات الهيئة العامـة والهيئة اإلدارية منسجمة مع سياسة الجامعة 

وأهدافها ومصلحتها ومع ما ورد يف املادتني 4-5 من هذه التعليامت.
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الفصل الرابع /   مالية األندية

املادة ) 24 ( :

 تبدأ السنة املالية ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته.

املادة ) 25 ( :

املالية يف  الدائرة  الجامعي أو يف  الحرم  تودع أموال األندية باسمها يف أي بنك يف 

الجامعة وتسحب بتوقيع كل من العميد أو من ينيبه وأمني الصندوق للنادي املعني.

املادة ) 26 ( : 

يجري رصف أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية يف اجتامع قانوين.

املادة ) 27 ( :

الخاصة  التعليامت  ما تنص عليه  األندية  وفق  نفقات  العامدة يف تغطية   تساهم 

بذلك ويجوز للعميد تعديل مساهمة العامدة يف نفقات األندية إذا  استدعى األمر 

ذلك.

املادة ) 28 ( :   تتكون إيرادات األندية من:

أ. اشرتاكات األعضاء.

ب. مساهمة العامدة يف دعم نشاطات النادي.

ج. ريع النشاطات التي يقوم بها النادي.

د. التربعات والهبات التي يوافق عليها العميد.

املادة ) 29 ( :

يتم تدقيق الفواتري واملشرتيات واألمور املالية الخاصـة باألندية من قبل محاسب 

تنتدبه الدائرة املالية يف الجامعة لهذا الغرض.
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الفصل الخامس / أحكام عامة

املادة ) 30 ( :

يف املرحلة التأسيسية التي تسبق تشكيل الهيئة اإلدارية ألي ناد، وفقاً ألحكام املادة 8 

من هذه التعليامت يتوىل العميد صالحيات الهيئة اإلدارية مبا فيها النظــر يف الطلبات 

املقدمة لالنضامم للنادي واتخاذ القرار املناسب بشأنها.

املادة ) 31 ( : 

للعميد أن يفوض صالحياته املبينة يف هذه التعليامت كالً أو بعضاً إىل أحد نوابه 

أومساعديه أو أحد املديرين العاملني يف العامدة.

املادة ) 32 ( : 

ال يحل النادي إال بقرار من رئيس الجامعة بناء عىل تنسـيب من العميد، ويف هذه 

الحالة تؤول أموال النادي وموجوداته إىل العامدة.

املادة ) 33 ( :

لرئيس الجامعة البت يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.

املادة ) 34 ( :

لرئيس الجامعة أن يصدر القرارات التنفيذية واإلجرائية التي يراها رضورية لتنفيذ 

أحكام هذه التعليامت.

املادة ) 35 ( :

 رئيس الجامعة والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت .
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تعليامت الرحالت الطالبية يف جامعة فيالدلفيا
املادة )1(: 

تهدف الجامعة من تنظيم الرحالت الطالبية إىل تحقيق الغايات التالية:

 أ -  تعريف الطلبة باملعامل الحضارية والتاريخية يف األردن، والبالد العربية واألجنبية.

هيئة  وأعضاء  طلبة  من  الجامعية  األرسة  أفراد  بني  القامئة  الصالت  -  توثيق  ب 

التدريس واملوظفني.

جـ -  تنمية ميول الطلبة للرتحال والتجوال.

 د -  إتاحة الفرص املناسبة اللتقاء طلبة الجامعات العربية واألجنبية.

لتمثيل  الطالبية  النشاطات  يف  املتفوقني  للطلبة  املناسبة  الفرص  -   إتاحة   هـ 

جامعتهم يف الدورات واملهرجانات واللقاءات الثقافية والرياضية والفنية التي 

تُقام داخل البالد وخارجها.

أنواع الرحالت

املادة )2(:

أ -  الرحالت العامة:

األثرية والسياحية  األماكن  زيارة  بقصد  الجامعة  تنظمها  التي  الرحالت   وهي 

واإلطالع عىل املعامل الحضارية والنهضة الثقافية واالقتصادية يف األردن وخارجه.

ب -  الرحالت الخاصة:

 وهي الرحالت التي تنظمها الجامعة للمشرتكني يف النشاطات الرياضية والفنية 

والثقافية وأنشطة الخدمة العامة بقصد تحقيق أهداف النشاطات.
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جـ -   برامج تبادل الزيارات الطالبية:

الجامعة   بني  تُعقد  التي  االتفاقيات  وفق  تتم  التي  الطالبية  الرحالت   وهي 

واملؤسسات التعليمية والرتبوية العربية واألجنبية.

  د -  الرحالت العلمية:

وهي رحالت ذات هدف خاص داخل األردن أو خارجه يشارك بها مجموعة من 

الطلبة تنطبق عليهم رشوط معينة.

املادة )3(:

يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق:

أ -   عامدة شؤون الطلبة.

ب -   مجلس الطلبة واألندية يف الجامعة وذلك وفق الرشوط واإلجراءات التالية:

1 .  إجراءات رحالت عامدة شؤون الطلبة:

 أ .  تعلن عامدة شؤون الطلبة رحالتها العامة والخاصة لجميع الطلبة املعنيني بها، وذلك 

قبل موعد الرحلة بوقت كاٍف وضمن برامج سنوية تعدها عامدة شؤون الطلبة.

 ب .  يتضمن اإلعالن للرحلة جميع املعلومات الرضورية الخاصة بها.

عامدة  تصدرها  التي  الرشوط  وفق  الرحالت  يف  املشرتكني  الطلبة  اختيار  . يتم   جـ 

شؤون الطلبة لكل رحلة.

2 .   إجراءات رحالت مجلس الطلبة واألندية الطالبية:

أ .  تتخذ الهيئة اإلدارية ملجلس الطلبة أو النادي قرار القيام بالرحلة وتبلغ قرارها للعميد، 

ويتم تعبئة النموذج الخاص بالرحالت متضمناً كافة املعلومات املتعلقة بالرحلة.

املعلومات  جميع  اإلعالن  ويتضمن  الرحلة،  عن  للرحلة  املنظمة  الهيئة  . تعلن   ب 

الرضورية الخاصة بها.
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 جـ . يتم تقديم الطلبات وفق املواعيد التالية:

-   الرحالت الداخلية: ملدة يوم واحد / قبل أسبوع عىل األقل من موعد الرحلة.        

-  الرحالت الداخلية: أكرث من يوم / قبل أسبوعني عىل األقل من موعد الرحلة.

-   الرحالت الخارجية: للبالد العربية / قبل اربعة اسابيع عىل األقل من موعد الرحلة.

- الرحالت الخارجية: للبالد األجنبية / قبل مثانية اسابيع عىل األقل من  موعد الرحلة.

د .  يجب أن تستكمل الطلبات املعلومات التالية:

-   نوع الرحلة ومستواها.                              

-   مدة الرحلة.

-   عدد الطلبة املشاركني يف الرحلة.

-   توقيع مرشف الرحلة وتوقيع مسؤوله املبارش.

املشاركني  الطلبة  بأسامء  قامئة  مع  الرضورية  املعلومات  تقديم  .  يتم  هـ 

وأرقامهم الجامعية، مع وصل مايل بقيمة أجرة املواصالت إىل عميد شؤون 

الطلبة قبل موعد الرحلة بثالثة أيام عىل األقل.

 و .   ترسل عامدة شؤون الطلبة هذه القامئة بعد املوافقة عليها إىل مرشف 

الرحلة لاللتزام بها، وكذلك ملرشف الحركة لتأمني واسطة النقل املناسبة.

املادة )4(:

  يشرتط يف املرشف عىل الرحلة أن يكون من أعضاء الهيئة التدريسية أو اإلدارية 

يف الجامعة أو من املرشفني املعنيني يف عامدة شؤون الطلبة.
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املادة )5(:

يجري تعيني مرشيف الرحالت وفق الرتتيب التايل:

أ -   الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد / مرشف عىل األقل لكل 40طالباً.

ب -  الرحالت الداخلية التي مدتها أكرث من يوم / مرشف واحد لكل 30 طالباً 

باإلضافة إىل مرشفة إذا كانت الرحلة مختلطة.

جـ -  الرحالت الخارجية / مرشف عام للرحلة ومرشف لكل 25 طالباً باإلضافة 

إىل مرشفة واحدة إذا كانت الرحلة مختلطة.

العميد  من  بتنسيب  والخارجية  الداخلية  الرحالت  مرشيف  تعيني  -   يجري  د 

املختص أو عميد شؤون الطلبة حسب االختصاص وموافقة رئيس الجامعة.

املادة )6(:  

يتوىل املرشفون عىل الرحالت الداخلية والخارجية األمور التالية:

أ -   اإلعداد املسبق للرحلة واإلرشاف عىل شؤونها اإلدارية واملالية.

بالرحلة واإلرشاف عىل  الخاصة  التعليامت  العام وإصدار  الربنامج  ب -   وضع 

تنفيذه.

جـ -   مالزمة الطلبة وسيلة السفر ودرجتها واإلقامة داخل األردن وخارجه.           

د -    تقديم التقارير الالزمة إىل رئيس الجامعة فور انتهاء الرحلة.

 األمور املالية

املادة )7(:

  تساهم الجامعة يف نفقات الرحالت العامة التي تقوم بها عامدة شؤون الطلبة 

مبا ال يتجاوز 20% من نفقات االنتقال واإلقامة، وكامل نفقات االنتقال يف الرحالت 

العلمية.
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املادة )8(: 

 تحدد األمور املالية بنفقات مشاركة الطلبة يف الرحالت الخاصة بقرار من رئيس 

الجامعة بناًء عىل تنسيب عميد شؤون الطلبة.

املادة )9(: 

 أ -  يستفيد الطلبة الذين يتم اختيارهم يف برامج تبادل الزيارات الطالبية ممـا 

يرد يف االتفاقيات املعقودة بني الجامعة والجهات األخرى.

الطالبية  الزيارات  تبادل  برامج  يف  نفقات  أي  الجامعة  تحّمل  حالة  -   يف  ب 

يساهم كل مشرتك مبا ال يقل عن 50% من النفقات املرتتبة عليه.

املادة )10(:

هذه  من  يستفيد  وال  الطلبة،  نفقات  تغطية  عىل  الجامعة  مساهمة   تقترص 

املساهمة أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية املشرتكون يف الرحلة.

املادة )11(:

 يحدد عميد شؤون الطلبة قيمة اشرتاك الطلبة بالرحلة، ويراعى عند تحديد قيمة 

االشرتاك األمور التالية:

أ -   مساهمة الجامعة يف نفقات الرحلة.

ب -  أجور االنتقال الداخلية والخارجية وتكاليف اإلقامة ورسوم زيارة األماكن 

السياحية واملسارح، وغريها من األماكن املدرجة يف الربنامج العام للرحلة.

تنظّم  التي  البلد  املختصة يف  الجهات  تقدمها  أن  التي ميكن  -  التسهيالت  جـ 

إليها الرحلة.
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املادة )12(:  

تحول املبالغ املتوافرة يف أية رحلة طالبية نتيجة استضافة الفرق من قبل السلطات 

املختصة يف البالد العربية واألجنبية إىل ميزانية النشاط، وذلك من أجل اإلنفاق منها 

عند رد الزيارة للجامعة.

املادة )13(: 

 مع مراعاة ما ورد يف الفقرة جـ من املادة الثامنة، يرُصف للمرشفني عىل الرحالت 

الداخلية والخارجية عالوات السفر وفق األنظمة املالية املعمول بها يف الجامعة.

املادة )14(: 

 الرحالت الطالبية جزء ال يتجزأ من الحياة الجامعية، وكل ما هو ممنوع ومحظور 

داخل الحرم الجامعي يكون ممنوعاً ومحظوراً يف الرحلة الطالبية.

املادة )15(:  

أو  الخطيّة  بالتعليامت  التام  التقيد  الطالبية  الرحالت  يف  املشرتكني  عىل  يجب 

الشفوية التي يصدرها املرشف عىل الرحلة، وكل مخالفة يرتكبها الطالب خالل 

الرحلة يعاقب عليها وفق األنظمة التأديبية املعمول بها يف الجامعة.

املادة )16(: 

 يقدم الطلبة املشرتكون يف الرحالت الخارجية والداخلية ألكرث من يوم ما يثبت 

موافقة أولياء أمورهم عىل مشاركتهم فيها.

املادة )17(: 

 ال يُسمح بتنظيم أية رحلة إال وفق هذه التعليامت.

املادة )18(:  

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليامت.
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تعليامت صندوق الكفالة التعليمية
للطالب الذي يفقد معيله بسبب الوفاة أثناء الدراسة يف الجامعة

املادة )1(:

تسمى هذه التعليامت "تعليامت الكفالة التعليمية للطالب الذي يفقد معيله 

بسبب  الوفاة أثناء دراسته يف الجامعة"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

املادة )2(:

يكون للكلامت والعبارات حيثام ترد يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها 

أدناه ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك، وفقاً ملا هو مذكور يف طلب االلتحاق:

الجامعــــــــة :  جامعة فيالدلفيا.        

مجلس األمنــاء:  مجلس أمناء جامعة فيالدلفيا.

مجلس الجامعة:   مجلس جامعة فيالدلفيا.

الرئيــــــــــس : رئيس الجامعة.

الطــــــــــالـب: الطالب املنتظم يف الجامعة.

الصنـــــــــدوق: صندوق الكفالة التعليمية يف جامعة فيالدلفيا للطالب لذي 

يفقد معيله بسبب الوفاة أثناء الدراســة يف  الجامعة.

املعيــــــــــــل: أحد االبوين ويف حال وفاة املعيل يتم  تحديد املعيـــل البديل  

حسبام هو مذكور يف طلب االلتحاق االصيل.

اللجنــــــــــــة:  لجنة صندوق الكفالة التعليمية.
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املادة )3(: 

أ -  يشكل رئيس الجامعة يف بداية كل عام جامعي لجنة برئاسة عميد شـؤون 

وممثل  والتسجيل،  القبول  وعميد  املايل،  املدير  من  كل  وعضوية  الطلبة 

الخدمات  دائرة  ومدير  الداخلية،  الرقابة  مكتب  ومدير  الحقوق،  كلية 

والتنسيب  الصندوق  من  لإلستفادة  املقدمة  الطلبات  لدراسة  الطالبية، 

لرئيس الجامعة للموافقة.

ب -  يتم تقديم الطلبات يف عامدة شؤون الطلبة وفق النامذج املعتمدة حسب 

األصول.

املادة )4(:

الكفالة التعليمية: 75% من رسوم الساعات املعتمدة للطالب املستحق للفصلني 

األنظمة  الجامعة وفق  البكالوريوس من  األول والثاين حتى حصوله عىل درجة 

والتعليامت النافذة.

املادة )5(:

  ترسي أحكام هذه التعليامت عىل الطلبة الذين يفقدون املعيل وفقاً 
للرشوط التالية:

أ -  وفاة املعيل عىل أن يتم إثبات ذلك بشهادة رسمية معتمدة حسب 
األصول.      

ب -  أن ال يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية.
جـ-  بإمكان الطالب الذي يفقد معيله بعد التحاقه بالدراسة منذ الفصل 
الدرايس األول يف الجامعة االستفادة من صندوق الكفالة التعليمية.
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تقديم  تاريخ  ييل  الذي  الفصل  الصندوق يف  من  الطالب  يستفيد   - د 
الطلب من وفاة املعيل.

هـ - يفقد الطالب حقه يف االستفادة من صندوق الكفالة التعليمية إذا 
تدىن معدله الرتاكمي عن 60%، ويعود لإلستفادة من الصندوق إذا 

قام بتصويب وضعه األكادميي يف الفصول الالحقة.
الطالب  يعيد  التي  الدراسية  الساعات  رسوم  الصندوق  يغطي  ال   - و 

املستفيد من الصندوق دراستها.
ز -  أن ال تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبة تأديبية من درجة 

اإلنذار املزدوج فام فوق قبل الحصول عىل الكفالة أو بعدها.
كان  الذي  الدرايس  الفصل  معيله يف  يفقد  الذي  الطالب  بإمكان   – ح 
الدراسة فيه حسب األصول، وأن ال يكون  قد تقدم بطلب لتأجيل 
التعليمية  الكفالة  صندوق  من  لالستفادة  التقدم  قيده«  »ملغي 

حسب تعليامت الصندوق .
املادة )6(:

يدفع كل طالب مبلغاً قدره خمسة دنانري يف بداية الفصل الدرايس األول والثاين 

والصيفي لكل عام جامعي.

املادة )7(:

الفصلني  دنانري عن كل طالب يف كل من  ثالثة  بواقع  الجامعة منحة  تدفع   

الدراسيني األول والثاين من كل عام جامعي مساهمة منها يف الصندوق.
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املادة )8(:

توضع أموال الصندوق يف حساب خاص ضمن حسابات الجامعة يتم اإلنفاق 

منه حسب األصول املالية املرعية.

املادة )9(:

تلغي هذه التعليامت جميع التعليامت السابقة.

املادة )10(:

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت.

املادة )11(: 

تُحال إىل مجلس األمناء أية إشكاالت تنتج عن تطبيق هذه التعليامت. 
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تعليامت صندوق الطالب
صادرة مبوجب املادة 4 من تعليامت املجالس وأعضاء الهيئة التدريسية

يف الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 2007م

املادة )1(:

من  اعتباراً  بها  ويُعمل  الطالب"  صندوق  "تعليامت  التعليامت  هذه  تسمى 

تاريخ 1995/11/26م.

املادة )2(:  

ينشأ يف جامعة فيالدلفيا صندوق يسمى صندوق الطالب.

املادة )3(:

الجامعة عن  املحتاجني يف  الطلبة  الصندوق إىل مساعدة  إنشاء هذا   يهدف 

طريق تقديم مبالغ مالية غري مسرتدة.

املادة )4(: 

  تتألف موارد الصندوق من:

أ - مبلغ سنوي من موازنة الجامعة يخصص لهذا الغرض.

ب - الهبات والتربعات واملنح والوصايا املقدمة للجامعة لغايات الصندوق.

جـ - ريع أموال الصندوق.

املادة )5(: 

يف  به  املعمول  املايل  النظام  أحكام  للصندوق  املالية  املعامالت  عىل   تنطبق 

الجامعة.
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املادة )6(:

يشكل مجلس الجامعة لجنة يف بداية كل عام درايس تسمى »لجنة صندوق الطالب« 

من:

أ -    عميد شؤون الطلبة                                 رئيساً

ب -   عضو هيئة تدريس من كل كلية                 أعضاء

وتتوىل املهامت التالية:
أ -   إعداد موازنة الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها.

ب-   تقديم تقرير يف نهاية العام األكادميي ملجلس الجامعة يتضمن اإليرادات 

واملرصوفات وعدد الطلبة الذين استفادوا من الصندوق.

املساعدة  املحتاجني وتحديد قيمة  الطلبة  املقدمة من  الطلبات  - دراسة  جـ 

املالية للطالب املحتاج كل حسب حالته.

املادة )7(:

إذا كان يف وضع مايل ال  الصندوق  االستفادة من هذا  للطالب  ميكن 
يسمح له باالستمرار يف دراسته الجامعية وذلك وفق الرشوط التالية:

أ -   أن يكون مسجالً يف الجامعة وأنهى فيها دراسة ثالثني ساعة معتمدة عىل األقل.

ب -  أن ال يكون مبعوثاً من جهة رسمية أو غري رسمية.

جـ -  أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية يف ذلك العام من درجة إنذار 

فأكرث.

د-  أن يكون الطالب مسجالً الحد األدىن عىل األقل حسب تعليامت منح درجة 

البكالوريوس وذلك يف الفصل الذي يتقدم فيه بطلب املساعدة.

هـ -  أن ال يقل معدله الرتاكمي عن تقدير جيد.
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و -  أن ال تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبة تأديبية من درجة اإلنذار 

األول فام فوق قبل الحصول عىل مساعدة الصندوق.

املادة )8(:  

إجراءات الحصول عىل املساعدة:
الطلبة مرفقاً  الخاص يف عامدة شؤون  الطلب  بتعبئة  الطالب  -   يقوم  أ 

الوثائق واألدلة التي تثبت أهليته للحصول عىل املساعدة.

ب -   تتوىل اللجنة دراسة الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها ورفعها 

إىل رئيس الجامعة للمصادقة عليها ويجوز للجنة أن تستعني بأي جهة 

عند دراسة الطلب بقصد التأكد والحصول عىل معلومات أوىف وأدق 

قد تفيدها يف تحديد املستحقني.

جـ -  ميكن للطالب االستفادة من صندوق الطالب مرتني أثناء فرتة دراسته 

يف الجامعة.

املادة )9(:  

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت.
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تعليامت صندوق تشغيل الطلبة يف جامعة فيالدلفيا
املادة )1(: 

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

ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

املادة )2(: 

املعاين  التعليامت  هذه  يف  وردت  حيثام  التالية  والعبارات  للكلامت  يكون 

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

الجامعـــــة:  جامعة فيالدلفيا.

الرئيـــــــس:  رئيس جامعة فيالدلفيا.

العمـيـــــــــد:  عميد شؤون الطلبة.

العمـــــــــادة:  عامدة شؤون الطلبة.

الصندوق:  صندوق تشغيل الطلبة.

اللجنــــــــــة:  لجنة صندوق تشغيل الطلبة.

الطالــــــب:  كل طالب منتظم بالدراسة يف جامعة فيالدلفيا.

املادة )3(:

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

أ -   توفري فرص العمل للطلبة داخل الجامعة.

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

جـ -  تدريب الطلبة وخاصة يف مجاالت تخصصاتهم.

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

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

جـ -   املدير املايل.                   
 د -    مدير شؤون املوظفني.             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عميد  شؤون الطلبة وقرار رئيس الجامعة.

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

الدائرة املالية.

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


