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 تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا في جامعة فيالدلفيا
 

 ( الفقرة )أ(5صادرة عن مجلس العمداء استنادا إلى نص المادة )
 من نظام الدراسات العليا في جامعة فيالدلفيا

 
 

 تسمى هذه التعليمات ) تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا في جامعة فيالدلفيا(  ( 1ادة )ــالم

 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.           

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ، ما لم تدل القرينةة علةى  (2ادة )ــالم

 خالف ذلك:
 

 الجامعـــــة: جامعة فيالدلفيا. 

 المجلـــــس: مجلس الدراسات العليا في الجامعة. 

 لمي والدراسات العليا في الجامعة.العميــــــــد: عميد البحث الع 

 الكليـــــــــة: الكلية المعنية من كليات الجامعة. 

 القســـــــــم: القسم األكاديمي في الكلية المعنية. 

 لجنة الكلية: لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية. 

  لجنة القسـم: لجنة الدراسات العليا في القسم في الكلية المعنية. 

 

  -تقدم الجامعة ثالثة أنواع من المنح لطلبة الدراسات العليا وهي: ( 3) ادةــلما
 

منح المساعدة في التةدريس : تعطةى للطلبةة الةذين يكلفةون ب عمةال المسةاعدة  - أ

في التةدريس، ملةل العمةل فةي اةرف التحوةير أو الم تبةرات أو الميةدان أو 

فةةون ب عمةةال أخةةر  ... الةةخ ، وللطلبةةة الةةذين يكلورش العمةةل أو المراسةةم 

 ويوافق عليها مجلس الدراسات العليا. تتصل بالتدريس 

 

منح المساعدة في البحث : تعطى للطلبة الذين يكلفون ب عمةال المسةاعدة فةي   - ب

مشاريع البحث العلمي التةي توافةق عليهةا الجامعةة وتةدعمها إمةا مباوةرة، أو 

 بطريقة اير مباورة .  

 

للطلبةة الةذين تشةكل هةذه البحةوث كةال أو منح دعم بحوث الرسائل : وتعطى  - ج

 جزءاً من رسائلهم للماجستير أو الدكتوراه. 
 

 

 يشترط في الطالب الذي يحصل على منحة ما يلي :  ( 4) ادةــالم
 

أن يكون مسجالً للدراسات العليا طوال المدة التي يحصةل فيهةا علةى المنحةة   - أ

ى األقةةل أو أن علةةى أن يكةةون مسةةجالً لسةةم سةةاعات معتمةةدة فةةي الفصةةل علةة

يكون قد أنهى دراسةة جميةع المةواد المطلوبةة بنجةاب واصةبح متفراةاً لبحةث 

 الرسالة.
 

 أن يكون متفرااً للدراسة في الجامعة.    -ب            
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أن ال يكون حاصالً على منحـة أخر  من الجامعـة أو ايرها أو مستفيداً من   - ج

 برنامج تشغيل الطلبة. 

يكون قد موةى علةى تسةجيلي فةي الدراسةات العليةا فةي الجامعةـة أكلةـر أن ال      -د        

مـن خمسة فصول عادية في حالة طالب الماجستير وأكلر من سةبعة فصةول 

 عادية في حالة طلبة الدكتوراه. 

 أن ال يكون الطالب الحاصل على المنحة يعمل في مكان آخر.     -هـ                 

 

 ة ال تزيـد عن سنتين )أربعـــة فصـــول مدالماجستير ل لبطى المنحة لطاتع   -(    أ5) ادةــالم

 عادية وفصل صيفي( ولطالب الدكتوراه لمــدة ال تزيد عـــن ثـالث سنوات                        

 )ستة فصول عادية وفصلين صيفيين(.               
         

 من هذه التعليمات ، يتم البـم فـي طلبـــات ( 4مع مراعاة ما ورد في المادة )  -ب      

 المنح في بداية كل فصل دراسي.     

 

%( 50( مائة دينةار وةهرياً باافةافة إلةى خصةم )100تكون قيمة المنحـة )    -(      أ6) ادةــالم

( سةةاعة 20مةةن رسةةوم تسةةجيل المةةـواد علةةى أن ال تقةةل سةةاعات العمةةل عةةن )

 أسبوعياً.
      

يمكن أن تكون قيمـة هذه المنحةـة ، المكافة ة الشهريةـة منفةردة أو ااعفةاء فقة      -ب       

 % من رسـوم تسجيل المواد الوارد في الفقرة)أ( من هذه المادة. 50من 

 

 يسترود عند توزيع المنح وت صيصها بما يلي :  ( 7)  ادةــالم
 

 اامكانات المالية المتوفرة .   - أ
 

 الب مع مراعاة ما يلي: مد  تفوق الط  - ب

.  يجب أن ال يقل التقدير العام للطالب المسةتجد المتقةدم لطلةب المنحةة عةن 1

جيد جداً في درجة البكالوريوس، وفي حالة المستجدين من حملة الةدبلوم 

 العالي يجب أن ال يقل التقدير العام عن امتياز .

% فةي 80دين عةن .  يجب أن ال يقل المعدل التراكمي للطلبة اير المسةتج2

نهاية كل فصل دراسي لكي يتم دراسة تجديد المنحة لهم أو إعطائها لهةم 

 للمرة األولى. 
 

 مد  حاجة الطالب.     - ج
 

  ات العليا في القسم المتقدمين للحصول ـن للدراســة المتفرايــدد الطلبــع - د

 على منح.         
 

ي األقسام األخر  المتقدمين    ـفا ــدد الطلبـة المتفراين للدراسات العليــع   -هـ

 للحصول على منح.       

 

يقةدم الطالةب الحاصةل علةى المنحةة أو نصةةة المنحةة كشةفاً بالسةاعات التةي عملهةةا  ( 8ادة )ـــالم

ونوع العمل الذي قام بي خالل كل فصل مصدقـاً من المشرف عليي و رئةيس القسةم 

 الذي يعمل الطالب فيي وذلك في نهاية الفصل. 
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  -(       تعطى المنح وفق ااجراءات التالية:9) ادةــالم

 

منح المساعدة في التدريس : يحةدد المجلةس فةي كةل فصةل دراسةي عةدد المةنح     - أ

الم صصة لكل قسم في الكليات الم تلفة بناء علةى تقريةر يقدمةي رئةيس القسةم 

تفةراين يبين فيي نوع العمل المتوفر وحجمةي وعةدد طلبةة الدراسةـات العليةا الم

للدراسـة فيةي، وتعطةى المةنح بقةرار مةن المجلةس بنةاًء علةى تنسةيب مةن لجنةـة 

 تتكون من العميد ورؤساء أقسام الت صص في الكليات.

 

 منح المساعدة في البحث: تعطى بقرار من المجلس وفق األصول المرعية.  - ب

 

منح دعم الرسائل : تعطى بقرار من المجلس بنةاء علةى تنسةيب مةن المشةرف   - ج

 ى الرسالة ورئيس القسم المعني في الكلية المعنية. عل

 

 ة ـةـي بقـةـرار مةن الجهــم لـي دفعــغ التــب المبالـــتلغى المنحة، ويعيد الطال  -أ    ( 10ادة )ــالم 

  ة ــةـروط المنحـإعطاءه تلك المنحة، وذلك في حالة م الفتةي لشة قررت التي    

 ( . 4في المادة رقم ) الواردة     

 

  -توقة المنحة وال تجدد وذلك في الحالتين التاليتين: -ب        
 

إذا لم يكن أداء الطالب مقبوالً ، وذلك بتنسيب من المشرف أو رئةيس قسةم  -1

الت صص في الكلية  أو صاحب البحةث ، وفةي هةذه الحالةة توقةة المنحةة 

 اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس على ذلك. 
 

 %. 80اكمي للطالب عن إذا ان فض المعدل التر -2

 

 تعةةرا الحـةةةـاالت التةةةي لةةم يةةةـرد بهةةةا نةةص فةةةي هةةةذه التعليمةةـات علةةةى مجلةةةس                ( 11) ادةــالم

 العمداء للبم فيها.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


