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مة املقدِّ

توفريها  على  املتميزة  اجلامعات  حتر�ص  التي  الوثائق  اأبرز  من  هو  الطالب  دليل 
للطلبة بغية ثقافة االإملام وااللتزام بالتعليمات  التي متثِّل العقد املكتوب بني اجلامعة 
وبني الطلبة، وخا�ضة امل�ضتجدين منهم، مع �ضرورة التنويه باأن من حق اجلامعة اإجراء 
التعديالت التي تقت�ضيها العملية التعليمية �ضواء على �ضعيد التعليمات اأو على �ضعيد 

الر�ضوم اجلامعية . 

اإىل  يهدف  ال  اجلامعات  يف  والتعليمات  باالأنظمة  وااللتزام  االإملام  ثقافة  تر�ضيخ  اإن 
حتديد امل�ضوؤولية القانونية لكل من االأطراف املعنية فح�ضب ، بل هو ميثل اأي�ضا اأف�ضل 
طرفيها  واحلقوق  الواجبات  متثل  التي  )املواطنة(  موا�ضفات  على  للطلبة  تدريب 

الرئي�ضني.

واإن جامعة فيالدلفيا بو�ضفها موؤ�ض�ضة تعليمية مواكبة للتطورات ، ت�ضعد باأن ت�ضع 
على  م�ضتملة  الطالب،  دليل  من  واالأحدث  املعتمدة  الن�ضخة  االأعزاء  طلبتها  اأيدي  بني 
ن�ضو�ص التعليمات املقّرة ح�ضب االأ�ضول وحتى نهاية الف�ضل ال�ضيفي من العام الدرا�ضي 

.2013/2012
راجني لطلبتنا االأعزاء دوام التقدم و النجاح

 رئي�ص اجلامعة 





.

.
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منوذج االن�ضحاب واالإ�ضافة :
النموذج الذي يكتب عليه الطالب املواد التي يرغب ب�ضحبها ، اأو اإ�ضافتها ، خالل فرتة 
ال�ضحب واالإ�ضافة ، وهي اخلم�ضة اأيام االأوىل من بدء الدرا�ضة لكل من الف�ضلني االأول 
والثاين ) دون اأيام العطل ( ، والثالثة اأيام االأوىل من الف�ضل ال�ضيفي وال تثبت املواد 

التي ان�ضحب منها يف �ضجله االأكادميي وتر�ضد له الر�ضوم .
االن�ضحاب مع فقدان الر�ضوم :

�ضحب مادة �ضبق واأن �ضجل لها الطالب خالل املدة املحددة حتى نهاية اال�ضبوع الرابع 
ع�ضر من الف�ضل الدرا�ضي االأول اأو الثاين ونهاية االأ�ضبوع ال�ضابع من الف�ضل الدرا�ضي 

ال�ضيفي ويف هذه احلالة تثبت املادة يف �ضجل الطالب واإزاءها مالحظة من�ضحب.  
املعدل الف�ضلي :

ب�ضرب  ويح�ضب  الف�ضل  ذلك  يف  الطالب  در�ضها  التي  املواد  جميع  عالمات  معدل  هو 
عالمة كل مادة حت�ضب باملعدل يف عدد �ضاعاتها املعتمدة وق�ضمة جمموع حوا�ضل ال�ضرب 

الناجتة على جمموع ال�ضاعات املعتمدة.  
املعدل الرتاكمي :

او  الدرا�ضية جناحاً  الطالب �ضمن خطته  در�ضها  التي  املواد   هو معدل عالمات جميع 
ر�ضوباً حتى تاريخ ح�ضاب ذلك املعدل ويح�ضب ب�ضرب عالمة كل مادة حت�ضب باملعدل يف 
ال�ضاعات  الناجتة على جمموع  ال�ضرب  املعتمدة وق�ضمة جمموع حوا�ضل  �ضاعاتها  عدد 
جمموع  يف  واحدة  مرة  تدخل  املعادة  للمادة  املعتمدة  ال�ضاعات  عدد  باأن  علماً  املعتمدة 

ال�ضاعات املعتمدة وحت�ضب اعلى عالمة ح�ضل عليها الطالب يف هذه املادة. 
عالمة النجاح : احلد االأدنى لعالمة النجاح يف املادة هو )50 %( .

غري مكتمل : 
عبارة يتم ت�ضجيلها اإزاء املادة التي يتغيب الطالب عن اأداء االمتحان النهائي فيها بعذر 
قهري اأو مر�ضي يقبل به عميد الكلية التي تنتمي اإليها املادة،وعلى الطالب اإزالة هذه 
العبارة يف مدة اأق�ضاها ا�ضبوعان من بدء الف�ضل الالحق مبا يف ذلك الف�ضل ال�ضيفي اإذا 
كان م�ضجاًل له ، واإال ي�ضجل له عالمة )�ضفر ( يف ذلك االمتحان ويعطى النتيجة التي 

ي�ضتحقها.
 الو�ضع حتت املراقبة :

يو�ضع الطالب حتت املراقبة اإذا تدنى معدله الرتاكمي عن )60 %( يف نهاية اأي ف�ضل 
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درا�ضي يف اجلامعة ، با�ضتثناء اأول ف�ضل درا�ضي للطالب يف اجلامعة اأو يف الف�ضل االأول 
يف التخ�ض�ص اجلديد  وكذلك الف�ضل ال�ضيفي وتقوم دائرة القبول والت�ضجيل باإ�ضعار 

الطالب خطياً بذلك على اآخر عنوان له لدى اجلامعة .
 تاأجيل الدرا�ضة :

يجوز للطالب اأن يوؤجل درا�ضته يف اجلامعة مدة التزيد عن اأربعة ف�ضول درا�ضية �ضواء 
اأكانت متقطعة اأم مت�ضلة ، واليجوز للطالب ان يوؤجل درا�ضته اإال بعد م�ضي ف�ضل درا�ضي 
ال�ضيفي ف�ضاًل درا�ضيا يف  الف�ضل  االأقل على درا�ضته اجلامعية ) وال يعترب  واحد على 

هذه احلالة ( .
فقدان املقعد : 

على  يح�ضل  ومل   ، اأكرث  اأو  درا�ضي  لف�ضل  اجلامعة  يف  الدرا�ضة  عن  الطالب  انقطع  اإذا 
موافقة خطية من اجلهة املخت�ضة بتاأجيل درا�ضته لهذه املدة يفقد مقعده يف اجلامعة. 

 العام اجلامعي :
العام اجلامعي يتكون من ف�ضلني درا�ضيني اإجباريني مدة كل منهما �ضتة ع�ضر ا�ضبوعاً 

وف�ضل �ضيفي اختياري مدته ثمانية ا�ضابيع .
املر�ضد االأكادميي : 

ع�ضو هيئة التدري�ص الذي يختاره الق�ضم مل�ضاعدة الطالب يف اختيار املواد املطلوبة وفقا 
خلطة الطالب الدرا�ضية ويقوم املر�ضد بتوجيه الطالب طيلة درا�ضته اجلامعية .

رموز االأيام : عبارة عن اخت�ضار الأيام االأ�ضبوع 
ر : اأربعاء          م :خمي�ص                 ح  :  اأحد        ن :  اثنني       ث : ثالثاء 

                      
 رقم املادة : 

الرقم الذي ي�ضبق ا�ضم املادة وميثل الكلية والق�ضم االأكادميي وم�ضتوى ال�ضنة الدرا�ضية 
للمادة .  

 الرقم اجلامعي :
رقم يدل على العام اجلامعي والف�ضل الذي يبداأ الطالب الدرا�ضة فيه باال�ضافة اىل الرقم 

املت�ضل�ضل للطالب لذلك العام والف�ضل الدرا�ضي.
مثال :  يقراأ الرقم اجلامعي ) 201111550( على النحو التايل :

: العام الدرا�ضي الذي �ضجل فيه الطالب.     1 : الف�ضل الدرا�ضي االأول.    2011
: الرقم املت�ضل�ضل للطالب.   1550
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9. التقيد التام مبواعيد الت�ضجيل وال�ضحب واالإ�ضافة املعلنة حتى تتمكن من ت�ضجيل 
امل�ضاقات ب�ضهولة وي�ضر .

مبر�ضدك  دوماً  وا�ضتعن   ، ال�ضرورة  عند  اإال  واالإ�ضافة  االن�ضحاب  اإىل  تلجاأ  ال   .10
االأكادميي يف اختيارك املواد التي تتنا�ضب وخّطتك الدرا�ضية .

املاج�ضتري   درجة  منح  وتعليمات  البكالوريو�ص  درجة  منح  تعليمات  على  االطالع   .11
ملعرفة االإطار العام للتعليمات واالمتحانات وتوزيع العالمات والتقدير .

املن�ضو�ص  للعقوبات  الطالب  تعّر�ص  اأية خمالفة داخل اجلامعة  اأن اال�ضرتاك يف   .12
عليها يف تعليمات تاأديب الطلبة .

13. �ضرورة التفاعل مع الن�ضاطات الطالبية التي تنظم يف الكليات وعمادة �ضوؤون الطلبة 
االأكادميية  التعليمية  العملية  ورفد   ، الطالب  �ضخ�ضية  �ضقل  اأثر يف  لذلك من  ملا 

االأ�ضا�ضّية .
14. بطاقتك اجلامعية مهمة لك و�ضرورية وحتتاج اإليها لدى مراجعتك اأي من مرافق 

اجلامعة ، فحافظ عليها و�ضنها من التلف اأو ال�ضياع .
15. كل ع�ضو هيئة تدري�ص يعلن عن �ضاعات مكتبية حمددة ملقابلة الطلبة ، والرد على 

ا�ضتف�ضاراتهم فتقيد اأخي الطالب بها .
16. على جميع الطلبة الوافدين مراجعة ق�ضم الطلبة الوافدين يف عمادة �ضوؤون الطلبة 
لغاية توثيق بياناتهم ال�ضخ�ضية وا�ضدار االإقامة ال�ضنوية وفقاً للقوانني املعمول بها 

يف اململكة االأردنية الها�ضمية .
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�الإر�ساد�ت �ملالية
يف حال ان�ضحاب الطالب امل�ضتجد من اجلامعة الذي دفع ر�ضوم االلتحاق و مل ي�ضجل   .1

اأي م�ضاق ي�ضرتد فقط االأمانات امل�ضرتدة وقيمتها 100 دينار .
اذا ان�ضحب الطالب امل�ضجل مب�ضتوى اأي من ال�ضنوات الدرا�ضية من الف�ضل الدرا�ضي   .2
التي  ال�ضاعات  ر�ضوم  احلالة  هذه  يف  للطالب  تعاد  واال�ضافة  ال�ضحب  فرتة  خالل 
ال�ضاعات  ر�ضوم  من   %  10 يخ�ضر  اأي  قيمتها  من   %  10 بعد خ�ضم   �ضجلها 

والر�ضوم العامة كاملة .
ف�ضل  ثم  املقررة  الر�ضوم  و�ضدد  الحق  ف�ضل  يف  درا�ضية  مل�ضاقات  الطالب  �ضجل  اذا   .3
من تخ�ض�ضه فتعاد له جميع الر�ضوم التي دفعها اإذا مل يرغب يف االنتقال لدرا�ضة 

تخ�ض�ص اأخر وفق التعليمات املعمول بها وبعد اأن يربئ ذمته من اجلامعة .
الي�ضتحق الطالب اأي مبلغ من الر�ضوم املدفوعة يف احلاالت التالية :  .4
اإذا ان�ضحب الطالب من مادة بعد انتهاء فرتة ال�ضحب واالإ�ضافة .  اأ - 

اإذا ا�ضتنكف الطالب عن الدرا�ضة اأو ان�ضحب من اجلامعة اأوانقطع عن الدرا�ضة   ب - 
حقه  ي�ضتعمل  مل  ما  الف�ضل  بداية  بعد  وذلك  كعقوبة  اجلامعة  من  ف�ضل  اأو 
فيما ن�ضت عليه التعليمات  والتي تن�ص على "اإذا تعر�ص الطالب غري امل�ضتجد 
وامل�ضجل مب�ضتوى اأي من ال�ضنوات الدرا�ضية لظروف طارئة متنعه من االلتحاق 
تعاد   ، اجلامعة  رئي�ص  عليه  يوافق  تربيراً  وقدم  الف�ضل  بداية  قبل  بالدرا�ضة 

للطالب يف هذه احلالة كامل ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة التي �ضبق واأن �ضجل لها .
يدفع الطالب امللغي قيده والذي قدم طلباً لتاأجيل الف�ضل اأو الف�ضول التي انقطع فيها   .5

عن الدرا�ضة غرامة اإعادة فتح قيد ملغًى وفقاً للر�ضوم املقررة ح�ضب التعليمات .
يتم احت�ضاب غرامة ت�ضجيل )مواد متاأخرة ( يف كل ف�ضل درا�ضي ) االأول والثاين (   .6
من كل عام جامعي على الطلبة الذين ي�ضجلون موادهم الدرا�ضية يف بداية الف�ضل 

) وقت ال�ضحب واالإ�ضافة ( بغ�ص النظر عن ت�ضديد الر�ضوم الدرا�ضية .
تعترب امل�ضاقات م�ضائية لطلبة امل�ضائي اإذا �ضجلها الطالب يف الفرتة من ال�ضاعة 2.00 اإىل   .7

ال�ضاعة 6.00 م�ضاًء اأو كانت غري مطروحة يف الفرتة امل�ضائية .
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اإىل  ال�ضاعة  �ضعر  حت�ضب  اآخر  تخ�ض�ص  اإىل  تخ�ض�ضه  من  ينتقل  الذي  الطالب   .8
الذي  الف�ضل  بها يف  املعمول  الر�ضوم اجلامعية  تعليمات  التخ�ض�ص اجلديد ح�ضب 

حول فيه الطالب .
يتم دفع الر�ضوم اجلامعية باإحدى الطرق التالية :  .9

- يف �ضندوق اجلامعة مبا�ضرة 
- التحويل البنكي يف ح�ضاب اجلامعة املعتمد لدي البنك – مرفق  بيانات التحويل

- يف مكتب ارتباط اجلامعة – عمان جممع اأبو احلاج الطابق ال�ضابع
- الطلبة امل�ضتجدون يحق لهم دفع ر�ضوم االلتحاق يف اأحد مراكز ا�ضتقطاب الطلبة 
املراكز  معرفة  يرغب  ملن  الغاية  لهذه  اجلامعة  مع  اتفاقيات  واملوقعة  املعتمدة 

وعناوينها مراجعة الدائرة املالية او مكتب ارتباط اجلامعة .

Philadelphia University 

Cairo Amman Bank

 Philadelphia University  Branch

1261

0150081581500

CAABJOAM

Bank details :

The University Address :
P.O.Box : 1 Philadelphia University 19392 Jordan 
Finance Dept.fax: 00962- 6 - 4799043
Email: Finance@ Philadelphia . edu .jo

Beneficiary Name

Bank Name 

Branch Name

 Sort Code

Account No

Swift Code
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تعليمات منح درجة �لبكالوريو�س يف جامعة فيالدلفيا

�ملادة )1(: 
فيالدلفيا"التي  جامعة  يف  البكالوريو�ص  درجة  منح  "تعليمات  التعليمات  هذه  ت�ضمى 

. 2011/  3/ /2011 بتاريخ 1  اأقرها جمل�ص العمداء يف جل�ضته رقم 8 
�ملادة )2(:

درجة  على  للح�ضول  امل�ضجلني  املنتظمني  الطلبة  على  التعليمات  هذه  اأحكام  ت�ضري 
البكالوريو�ص يف كليات اجلامعة التالية:

       -  �الآد�ب و�لفنون                      -  �حلقوق
       -  �لعلوم �الإد�رية و�ملالية                         -  �لعلوم

       -  �لهند�سة                       -  �ل�سيدلة
       -  تكنولوجيا  �ملعلومات        -  �لتمري�س

اإىل  توؤدي  التي  تعديالتها  و  الدرا�ضية  اخلطط  العمداء  جمل�ص  يقر   :)3( �ملادة 
تن�ضيب من جمال�ص  بناًء على  املختلفة،  الكليات  البكالوريو�ص يف  احل�ضول على درجة 

الكليات وتو�ضيات جمال�ص االأق�ضام االأكادميية املخت�ضة.
درجة  على  للح�ضول  املطلوبة  املعتمدة  لل�ضاعات  االأدنى  احلد  يكون   :)4( �ملادة 

البكالوريو�ص كما يلي:
معتمدةكلية �الآد�ب و�لفنون �ساعة   132

معتمدةكلية �لعلوم �ساعة   132
�ساعة معتمدةكلية �لعلوم �الإد�رية و�ملالية  132

معتمدةكلية �حلقوق �ساعة   141
معتمدةكلية �ل�سيدلة �ساعة   160
160 �ساعة معتمدةكلية �لهند�سة

132 �ساعة معتمدةكلية تكنولوجيا �ملعلومات
132 �ساعة معتمدةكلية �لتمري�س









.

.
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اأو  اأو )60(  اأمت الطالب بنجاح درا�ضة ما ال يقل عن )30(  اإذا  اأو الرابعة،  الثالثة، 
)90( �ضاعة معتمدة على التوايل �ضمن خطته الدرا�ضية، ويعترب الطالب يف كليتي 
الهند�ضة وال�ضيدلة يف م�ضتوى ال�ضنة اخلام�ضة اإذا اأمت )120( �ضاعة معتمدة بنجاح. 

ي - ال�ضماح للطالب الذي ا�ضتنفد املدة امل�ضموح بها للح�ضول على درجة البكالوريو�ص 
ب�ضبب ظروف طارئة وقاهرة بدرا�ضة ف�ضل اإ�ضايف واحد ميكنه نظرياً من اأن ينهي 

متطلبات التخرج . 
�ملو�ظبــــة

�ملادة )8( : 
اخلطة  فـي  مادة  لكل  املقررة  ال�ضاعات  ح�ضب  الطلبة  جلميع  املواظبة  ت�ضرتط  اأ - 

الدرا�ضية.
ب - ال يمُ�ضمح للطالب بالتغيب عن اأكرث من )15%( من ال�ضاعات املقررة للمادة. 

جـ - اإذا غاب الطالب اأكرث من )15%( من جمموع ال�ضاعات املقررة للمادة دون عذر 
مر�ضي اأو قهري يقبلهما عميد الكلية، يمُحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعترب 
جميع  ويف  اإجبارية،  كانت  اإذا  درا�ضتها  اإعادة  وعليه  )�ضفراً(،  املادة  تلك  يف  نتيجته 
الف�ضلي  الطالب  عالمات  معدل  ح�ضاب  يف  الر�ضوب  ذلك  نتيجة  تدخل  االأحوال 

والرتاكمي الأغرا�ص االإنذار والف�ضل من الكلية.
د - اإذا غاب الطالب اأكرث من )15%( من جمموع ال�ضاعات املقررة ملادة ما وكان هذا 
يعترب  املادة،  تطرح  التي  الكلية  عميد  يقبله  قهري  لعذر  اأو  املر�ص  ب�ضبب  الغياب 
اأحكام االن�ضحاب، ويبّلغ العميد مدير القبول  املادة وتطبق عليه  من�ضحباً من تلك 
االأكادميي  ال�ضجل  يف  املادة  تلك  اإزاء  )من�ضحب(  كلمة  وتثبت  بذلك،  والت�ضجيل 
للطالب، اأما الطلبة الذين ميثلون اململكة اأو اجلامعة يف الن�ضاطات الر�ضمية فيمُ�ضمح 

لهم بالتغيب بن�ضبة ال تتجاوز )%20(.
يف  الطلبة  عيادة  طبيب  عن  �ضادرة  ب�ضهادة  يكون  اأن  املر�ضي  العذر  يف  يمُ�ضرتط   - هـ 
اجلامعة اأو عيادة معتمدة منه اأو �ضادرة عن امل�ضت�ضفى املعتمد من قبل اجلامعة، واأن 
تقدم هذه ال�ضهادة اإىل عميد الكلية التي تطرح املادة خالل مدة ال تتجاوز اأ�ضبوعني 
من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة. ويف احلاالت القاهرة االأخرى يقدم الطالب 

ما يثبت عذره القهري خالل اأ�ضبوع من تاريخ زوال اأ�ضباب الغياب.
و - عمداء الكليات وروؤ�ضاء االأق�ضام واأع�ضاء هيئة التدري�ص واملحا�ضرين ومدير القبول 

والت�ضجيل م�ضوؤولون عن تنفيذ اأحكام املواظبة.
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�المتحانـــــات
�ملادة )9(:

�ضب العالمة النهائية لكل مادة من مائة والأقرب رقم �ضحيح. اأ - حتمُ
ب -

وعالمات  النهــائي  االمتحـان  عالمـات  جمموع  هي  مادة  لكل  النهائية  العالمـة   .  1
االأعمال الف�ضلية.

حتريرياً  ويكون  الف�ضل  نهاية  يف  واحدة  مرة  مادة  لكل  النهائي  االمتحان  يمُعقد   .  2
و�ضاماًل ملقرر املادة ، ويخ�ض�ص له )40%( من العالمة النهائية للمادة ، وقد ت�ضمل 
ن�ضبة  لها  تقارير تخ�ض�ص  اأو  امتحانات عملية و�ضفوية،  النهائي  عالمة االمتحان 

مئوية معينة، وال ترّد اأوراق االمتحانات النهائية اإىل الطلبة.
3 . ت�ضمل االأعمال الف�ضلية لكل مادة امتحانني كتابيني على االأقل يعلم بهما الطلبة 
موعد  يف  االأول  االمتحان  يعقد  اأن  على   ، االأقل  على  باأ�ضبوع  عقدهما  موعد  قبل 
والثاين)ونهاية  االأول  الف�ضلني  من  كل  بداية  من  ال�ضاد�ص  االأ�ضبوع  نهايـة  اأق�ضاه 
االأ�ضبوع الرابع من بداية الف�ضل ال�ضيفي( ويعقد االإمتحان الثاين يف موعد اأق�ضاه 
نهاية االأ�ضبوع احلادي ع�ضر من الف�ضلني االأول والثاين  ونهاية االأ�ضبوع ال�ضاد�ص 
من الف�ضل ال�ضيفي وتمُرد االأوراق اإىل الطلبة يف موعد اأق�ضاه اأ�ضبوع واحد من عقد 
باالإ�ضافة  الف�ضلية  االأعمال  ال�ضيفي( وقد ت�ضمل  الف�ضـل  االمتحان )72�ضاعة يف 
اإىل  اأوراقها  ق�ضرية.تمُرد  اختبارات  ثالث  والثاين  االأول  الكتابيني  االختبارين  اإىل 
الطلبة بعد ت�ضحيحها، ويتم توزيع عالمات االمتحانات للمواد النظرية على النحو 

التايل : 
       اأ - يعقد لكل مادة امتحانان كتابيان تخ�ض�ص لكل منهما )20( عالمة.

       ب - االأعمال الف�ضلية ويخ�ض�ص لها )20( عالمة . 
4 .قد يمُ�ضتثنى من بند )3( اأعاله مواد الندوات، املختربات، االأعمال امليدانية، وامل�ضاريع، 
حيث يقرر جمل�ص الكلية املعني اأ�ضلوب تقومي هذه املواد على اأن يمُعلن ذلك للطلبة 

مع بداية الف�ضل الدرا�ضي.
كل من يتغيب عن امتحان ف�ضلي معلن عنه بدون عذر مر�ضي اأو عذر قهري يقبل به   . 5
�ضب يف  عميد الكلية التي تطرح املادة، تو�ضع له عالمة )�ضفر( يف ذلك االمتحان وحتمُ

عالمته النهائية.
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كل من يتغيب عن امتحان ف�ضلي معلن عنه بعذر مر�ضي اأو قهري يقبل به عميد   . 6
الكلية التي تطرح املادة ، عليه اأن يقدم ما يثبت عذره خالل اأ�ضبوع من تاريخ زوال 

العذر، ويف هذه احلالة على مدّر�ص املادة اأن يعقد امتحاناً تعوي�ضياً للطالب.
كل من تغيب عن امتحان نهائي بعذر مر�ضي اأو عذر قهري يقبل به عميد الكلية   . 7
التي تطرح املادة عليه اأن يقدم ما يثبت عذره خالل ثالثة اأيام من تاريخ عقد ذلك 

االمتحان. 
ال يجوز للطالب احلا�ضل على )غري مكتمل( اأن يوؤجل درا�ضته يف اجلامعة للف�ضل   . 8
الدرا�ضي الالحق اإال بعد اإزالة )غري مكتمل( وخالف ذلك ت�ضجل له دائرة القبول 

والت�ضجيل العالمة امل�ضتحقة يف تلك املادة.
جـ -  يكلف رئي�ص الق�ضم االأكادميي اأحد مدر�ضي املادة متعددة ال�ضعب بالتن�ضيق بينهم 

من  حيث خطة تدري�ص املادة، والكتب املقررة واالمتحانات والعالمات.
 د - 

تقييمه   اأ�ضلوب  عـن  درا�ضي  ف�ضل  كل  بداية  يف  طلبته  باإعالم  املادة  مدر�ص  يقوم   .1
لتح�ضيل الطلبة يف هذه املادة .

مدر�ص  املادة م�ضوؤول عن ت�ضحيح اأوراق االمتحانات اخلا�ضة  مبواده وعن مراجعة   . 2
الق�ضم  اإىل  وت�ضليمها  بها،  اخلا�ضة  والق�ضائم  الك�ضوفات  يف  وت�ضجيلها  العالمات 
االأكادميي املخت�ص خالل مدة اأق�ضاها )48( �ضاعة من تاريخ عقد االمتحان النهائي 

لتلك املادة .
تمُر�ضل ك�ضوف العالمات النهائية يف كل مادة بتف�ضيالتها اإىل الق�ضم لدرا�ضتها ورفعها   . 3
اإىل عميد الكلية العتمادها من قبل جمل�ص الكلية خالل مدة اأق�ضاها 72 �ضاعة من 
نع اإعالن النتائج  تاريخ انتهاء االمتحانات واإر�ضالها اإىل دائرة القبول والت�ضجيل وميمُ

قبل ت�ضليمها لدائرة القبول والت�ضجيل.
هـ -

1 . ال يجوز النظر يف تعديل العالمة النهائية لطالب يف مادة ما اإال يف حاالت ا�ضتثنائية 
ت�ضليم  بعد  ايام  ثالثة  اأق�ضاها  مدة  يف  الكلية  لعميد  خطياً  املادة  مدّر�ص  يربرها 
النتائج لدائرة القبول والت�ضجيل، وعلى العميد عر�ص املو�ضوع على جمل�ص الكلية 
ويف �ضوء قناعة املجل�ص ين�ضب لرئي�ص اجلامعة لتعديل العالمة النهائية للطالب 

ويبلغ العميد دائرة القبول والت�ضجيل بذلك.



.
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ت�ضنف املعدالت الرتاكمية وفق التقديرات املبينة يف اجلدول التايل:  . 3
       �ملعدل �لرت�كمي                             �لتقدير

ممتاز                   %  100 – 84        
جيد جداً           %         76 – اأقل من 84 

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

4 .معدل الف�ضل الف�ضلي هو معدل عالمات جميع املواد التي در�ضها الطالب يف ذلك الف�ضل  
5 .مع مراعاة اأحكام املادة )10( يجري احت�ضاب اأي من املعدالت ال�ضابقة ب�ضرب عالمة 
حا�ضل  جمموع  وق�ضمة  املعتمدة  �ضاعاتها  عدد  يف  املعدل  يف  حتت�ضب  مادة  كل 

ال�ضرب على جمموع ال�ضاعات املعتمدة التي در�ضها الطالب جناحاً اأو ر�ضوباً .
6 .يح�ضب املعدل الأقرب منزلة ع�ضرية واحدة.

7 .ي�ضع العميد ا�ضم الطالب الذي يح�ضل على معدل ف�ضلي مقداره )90 %( فاأكرث 
على الئحة �ضرف الكلية ويثبت ذلك يف �ضجله االأكادميي، �ضريطة اأن ال يقل عبوؤه 
الدرا�ضي لذلك الف�ضل عن )12( �ضاعة معتمدة حم�ضوبة �ضمن املعدل الرتاكمي 

واأن اليكون قد اأنذر اإنذاراً �ضلوكياً .

�إعادة در��سة �ملو�د 
�ملادة )10(:

 اأ - يف جميع حاالت االإعادة تدخل العالمة االأعلى التي يح�ضل عليها الطالب يف  تلك 
اإمتام   الأغرا�ص   فقط  االأعلى  العالمة  �ضب  وحتمُ الرتاكمي،  معدله  ح�ضاب  يف  املادة 

متطلبات التخرج املن�ضو�ص عليها يف الفقرة )اأ( من املادة )18( من هذه التعليمات.
اإعادة الطالب درا�ضة اأي مادة فاإن �ضاعات تلك املادة تدخل يف ح�ضاب عدد   ب -يف حالة 

ال�ضاعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط.
جـ -يجوز للطالب اإعادة درا�ضة اأي مادة الأغرا�ص رفع معدله الرتاكمي يف تلك املادة. 

يجوز للطالب درا�ضة مادة اختيارية اأو حرة بدياًل عن مادة اختيارية اأو حرة ر�ضب  د - 
فيها.
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و�سع �لطالب حتت �ملر�قبة
�ملادة )11(:

اأي   اإذا نق�ص معدله الرتاكمي عن )60%( يف نهاية  اأ - يو�ضع الطالب حتت املراقبة 
ف�ضل درا�ضي با�ضتثناء الف�ضل الدرا�ضي االأول له يف اجلامعة والف�ضل ال�ضيفي ويف 
حالة قبول الطالب على الف�ضل ال�ضيفي يعترب الف�ضل االأول الذي يليه اأول ف�ضل 
للطالب وتقوم دائرة القبول والت�ضجيل باإ�ضعار الطالب خطياً بو�ضعه حتت املراقبة 

على اآخر عنوان له لدى اجلامعة.
ب - على الطالب الذي يو�ضع حتت املراقبة اأن يزيل االأ�ضباب التي اأّدت اإىل و�ضعه حتت 
املراقبة يف مدة اأق�ضاها ثالثة ف�ضول درا�ضية ) ال يح�ضب الف�ضل ال�ضيفي منها( بعد 

�ضع ب�ضبب نتائجه فيه حتت املراقبة. الف�ضل الذي ومُ
جـ - اإذا مل يتمكن الطالب من اإزالة االأ�ضباب التي اأّدت اإىل و�ضعه حتت املراقبة مبوجب 

الفقرة )ب( من هذه املادة يمُف�ضل من ق�ضم تخ�ض�ضه.
د -  مع مراعاة ما ورد يف املادة )11( الفقرة )اأ( ، يمُ�ضتثنى من الف�ضل من التخ�ض�ص 
تراكمي     معدل  على  ح�ضل  طالب  كل  املادة  هذه  من  )ج(  الفقرة  الأحكام  تنفيذاً 
)59.5 - 59.9 %(  اأو اأمت بنجاح )90( �ضاعة معتمدة يف كليات االآداب والفنون، 
العلوم، العلوم االإدارية واملالية، احلقوق، تكنولوجيا املعلومات والتمري�ص، و )105( 
�ضاعة معتمدة يف كليتي الهند�ضة وال�ضيدلة، على اأن تكون هذه ال�ضاعات حم�ضوبة 

وفق اخلطة الدرا�ضية لق�ضم التخ�ض�ص.
هـ - يف�ضل الطالب من ق�ضمه اإذا ح�ضل على معدل تراكمي يقل عن  )50%( يف اأي 
ف�ضل درا�ضي با�ضتثناء الف�ضل الدرا�ضي االأول والف�ضل ال�ضيفي وذلك بعد درا�ضة ما 

ال يقل عن )12( �ضاعة معتمدة تدخل يف ح�ضاب معدله الرتاكمي.
من   )11( املادة  اأحكام  وفق  اأخرى  مرة  اجلديد  تخ�ض�ضه  من  الطالب  ف�ضل  اإذا  و- 

تعليمات منح درجة البكالوريو�ص يف�ضل من اجلامعة نهائياً. 
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�ملادة )12(:
املادة  الفقرة )هـ( من  اأو  الفقرة )جـ(  اأحكام  املف�ضول من ق�ضمه ح�ضب  يجوز للطالب 
)11( من هذه التعليمات، اأن يتقدم بطلب انتقال اإىل اأق�ضام اجلامعة االأخرى قبل بداية 
الف�ضل الالحق، وتطبق عليه اأحكام املادة )17( من هذه التعليمات، واإذا مل يتم قبوله يف 
اأي ق�ضم اآخر يف�ضل نهائياً من اجلامعة، وعند قبول الطالب يف الق�ضم اجلديد يح�ضم 
�ضاعة معتمدة   التخرج مقابل كل )15(  ل�ضنوات  االأعلى  واحد من احلد  درا�ضي  ف�ضل 

احت�ضبت له.
�الن�سحاب من �ملو�د و�إ�سافتها

�ملادة )13(: 
ي�ضمح للطالب باالن�ضحاب من مواد �ضّجل لها، واإ�ضافة مواد جديـدة خالل اخلم�ضة  اأ - 
اأيام الدرا�ضية االأوىل )دون اأيام العطل( من الف�ضلني الدرا�ضيني االأول والثاين، وخالل 
الثالثة اأيام الدرا�ضية االأوىل )دون اأيام العطل( من الف�ضل ال�ضيفي ، وال تثبت املواد 

التي ان�ضحب منها يف �ضجله االأكادميي.
يمُ�ضمح  املادة )7(،  )و( من  والفقرة  املادة  )اأ( من هذه  الفقرة  ورد يف  ما  - مع مراعاة  ب 
للطالب باالن�ضحاب من درا�ضة مادة اأو اأكرث يف مدة اأق�ضاها نهاية االأ�ضبوع الرابع ع�ضر 
من الف�ضلني الدرا�ضينينْ االأول والثاين، ونهاية االأ�ضبوع ال�ضابع من الف�ضل ال�ضيفي، 
وال تر�ضل الكليات قوائم احلرمان قبل هذه املدة حيث الي�ضمح باالن�ضحاب بعدها  ويف 
هذه احلالة تثبت املادة  يف �ضجل الطالب ويكتب اإزاءها مالحظة )من�ضحب( وال تدخل  
يف عدد ال�ضاعات التي در�ضها الطالب من حيث النجاح والر�ضوب ومتطلبات التخرج، 
واإذا مل ين�ضحب الطالب خالل املدة املذكورة، فعلى مدر�ص املادة اأن يثبت نتيجة الطالب 
يف ك�ضف العالمات. وال يجوز نتيجًة لهذا االن�ضحاب اأن يقل عدد ال�ضاعات امل�ضجل لها 
الطالب عن احلد االأدنى للعبء الدرا�ضي امل�ضموح به وفق هذه التعليمات اإال بقرار من 

جمل�ص العمداء .
جـ -اإذا اعترب الطالب من�ضحباً من جميع املواد التي �ضجل لها يف ف�ضل ما مبقت�ضى الفقرة 
)و( من املادة )8( من هذه التعليمات تكون درا�ضته يف ذلك الف�ضل )موؤجلة(، ويح�ضب 
هذه  من   )14( املادة  من  )اأ(  الفقرة  يف  بها  امل�ضموح  التاأجيل  مدة  من  الف�ضل  هذا 

التعليمات، ويثبت ذلك يف �ضجله االأكادميي.
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يجوز للطالب اأن يتقدم بطلب لعميد الكلية باالن�ضحاب من جميع املواد التي �ضجلها  د - 
لذلك الف�ضل، وبعد موافقة جمل�ص العمداء بتو�ضية من جمل�ص الكلية على ذلك و 
تعترب درا�ضته يف ذلك الف�ضل موؤجلة، وعلى الطالب اأن يتقدم مبثل هذا الطلب قبل 

موعد االمتحانات النهائية باأ�ضبوعني على االأقل.
العك�ص  اأو  النظرية  املواد  امل�ضجلة متزامنة مع  العملية  املواد  االن�ضحاب من  هـ- ال يجوز 

وامنا يتم االن�ضحاب منها ب�ضكل متزامن.
تاأجيل �لدر��سة و�النقطاع عنها و�الن�سحاب من �جلامعة

�ملادة )14(:
اأ - يجوز للطالب اأن يوؤجل درا�ضته يف اجلامعة مدة ال تزيـد علـى اأربعـة ف�ضول )�ضنتني( 
�ضواء كانت منقطعة اأو مت�ضلة وميكن ملجل�ص العمداء النظر يف التاأجيل ملدة تزيد 
عن )4( ف�ضول وال تتجاوز )6( ف�ضول، �ضريطة توفر �ضاغر يف التخ�ض�ص املطلوب 

حني العودة اإىل اجلامعة.
ب - اإذا بداأ التدري�ص يف اأي من الف�ضلني الدرا�ضيني االأول اأو الثاين ومل يكـن الطالب 
قهري  بعذر  تقدم  اإذا  اإال  الغياً  اجلامعة  يف  ت�ضجيله  يعترب  الف�ضل،  لذلك  م�ضجاًل 

تقبله اجلهة املخت�ضة بقبول العذر. وتوزع �ضالحية قبول العذر على النحو االآتي:
عميد الكلية: اإذا قدم العذر خالل اأ�ضبوعني من بدء الدرا�ضة يف الف�ضل الدرا�ضي ميكن                  

يف هذه احلالة ال�ضماح للطالب بالت�ضجيل على املواد اأو تاأجيل درا�ضته.
على  تزيد  فرتة  خالل  العذر  قدم  اإذا  الكلية،  جمل�ص  من  بتن�ضيب  العمداء:  جمل�ص 
اأ�ضبوعني من بدء الدرا�ضة ويف حال قبول عذره يعترب موؤجاًل لدرا�ضته يف ذلك الف�ضل.
جـ - ال حتت�ضب مدة التاأجيل من احلد االأعلى ل�ضنوات التخرج اأو لغايات اإزالة اأ�ضباب 

الو�ضع حتت املراقبة.
املوافقة عليها يفقد مقعده باجلامعة،  التي متت  التاأجيل  الطالب مدة  اإذا جتاوز   - د 
بل يف ق�ضم التخ�ض�ص  ويجوز له اأن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق باجلامعة فاإذا قمُ
التخرج. ويف هذه  يكمل متطلبات  اأن  كاماًل على  االأكادميي  ب�ضجله  نف�ضه يحتفظ 
واإذا  التخرج.  االأعلى ل�ضنوات  ال�ضابقة �ضمن احلد  الدرا�ضة  �ضب له مدة  احلالة حتمُ
بل يف ق�ضم اآخر تطّبق عليه اأحكام الفقرتني )ب( و )ج( من املادة )18( من هذه  قمُ
التعليمات، ويف احلاالت التي يفقد فيها الطالب مقعده ب�ضبب التجاوز بعذر قهري، 
�ضمن  التجاوز  مدة  اعتبار  الكلية  جمل�ص  من  تن�ضيب  على  بناًء  العمداء  فلمجل�ص 
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احلد االأعلى ملدة التاأجيل امل�ضموح بها بالفقرة )اأ( من هذه املادة.
 هـ -ال توؤجل الدرا�ضة للطالب اجلديد يف اجلامعة اأو الطالب املنتقل اإليها اإال بعد م�ضي 

ف�ضل درا�ضي واحد على االأقل على درا�ضته يف اجلامعة. 
النموذج  يتقدم بطلب على  اأن  فعليه  االن�ضحاب من اجلامعة  الطالب يف  اإذا رغب   - و 
مالحظة  �ضجله  يف  له  تثبت  احلالة  هذه  ويف  والت�ضجيل،  القبول  دائرة  اإىل  املقرر 
)من�ضحب من اجلامعة( ويفقد مقعده فيها. ويبلغ مدير القبول والت�ضجيل اجلهات 
االلتحاق  يف  رغب  واإذا  االن�ضحاب  بحاالت  وخارجها  اجلامعة  داخل  العالقة  ذات 
تخ�ض�ضه  ق�ضم  يف  قبوله  حالة  ويف  جديد  بطلب  يتقدم  اأن  فعليه  باجلامعة  ثانية 
نف�ضه يحتفظ ب�ضجله االأكادميي كاماًل على اأن يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة 
ال�ضابقة  الدرا�ضة  له مدة  �ضب  اإىل اجلامعة، وحتمُ بها عند عودته  املعمول  الدرا�ضية 
بل يف ق�ضم اآخر تطّبق عليه اأحكام املادة   �ضمن احلد االأعلى ل�ضنوات التخرج، واإذا قمُ

)17/ ب( .
موافقة  على  يح�ضل  ومل  اأكرث،  اأو  درا�ضي  لف�ضل  الدرا�ضة  عن  الطالب  انقطع  اإذا  ز - 
ويف  اجلامعة  يف  مقعده  يفقد  املدة  لهذه  درا�ضته  بتاأجيل  املعني  العميد  من  خطّية 
بل يف ق�ضم  هذه احلالة يجوز له اأن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق باجلامعة، فاإذا قمُ
التخرج  اأن يكمل متطلبات  كاماًل على  االأكادميي  ب�ضجله  نف�ضه يحتفظ  تخ�ض�ضه 
�ضب له مدة الدرا�ضة  وفق اخلطة الدرا�ضية املعمول بها عند عودته اإىل اجلامعة، وحتمُ
بل يف ق�ضم اأكادميي اآخر تطّبق  ال�ضابقة �ضمن احلد االأعلى ل�ضنوات التخرج. واإذا قمُ
عليه اأحكام املادة )17/ب( من هذه التعليمات . ويف احلاالت التي يفقد فيها الطالب 
مقعده ب�ضبب عدم ت�ضجيله ملدة ف�ضل درا�ضي اأو اأكرث وبعذر قهري، فلمجل�ص العمداء 
وبناًء على تن�ضيب من جمل�ص الكلية اعتبار هذه املدة �ضمن احلد االأعلى ملدة التاأجيل 

امل�ضموح بها يف الفقرة )اأ( من املادة )14( من هذه التعليمات.
ح -  ال يجوز للطالب احلا�ضل على غري مكتمل اأن يوؤجل درا�ضته يف اجلامعة للف�ضل 
الدرا�ضي الالحق اال بعد اإزالة غري مكتمل و خالف ذلك ت�ضجل له دائرة  القبول و 

الت�ضجيل العالمة امل�ضتحقة يف تلك املادة. 
ط -  خلو �ضجله من االإنذارات ال�ضلوكية.
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�النتقال من �جلامعات �الأخرى
�ملادة )15(:

اأ -  يتم تقدمي طلبات االنتقال من جامعات اأخرى وفق ال�ضروط التالية:
اأن ي�ضتويف الطالب �ضروط القبول يف اجلامعة واأن ي�ضتويف ال�ضروط االأخرى التي   .1

تطلبها الكلية املعنية ويقرها جمل�ص العمداء.
2 . اأن يكون الطالب منتقاًل من جامعة، اأو معهد جامعي اأو كلية جامعية معرتف بها.

3.  خلو �ضجله من االإنذارات ال�ضلوكية .
ب - حتول دائرة القبول والت�ضجيل الطلبات املقبولة اإىل عميد الكلية املخت�ص حل�ضاب 
الذي  للق�ضم  الدرا�ضية  اخلطة  �ضوء  يف  جامعته  يف  الطالب  در�ضها  التي  ال�ضاعات 
�ضيتخ�ض�ص فيه، على اأن ال يمُح�ضب له اأكثــــر مـــن 50% مـــع مراعـــــــاة قــــــرار جمل�ص 
التعليم العايل رقم 2007/8 بتاريخ 2007/5/9 بعدم احت�ضاب اأي �ضاعات معتمدة 
م�ضى على درا�ضتها اأكرث من )7( �ضنوات من جمموع ال�ضاعات املعتمدة �ضمن اخلطة 

الدرا�ضية املعتمدة لهذا التخ�ض�ص ، وتبلغ دائرة القبول والت�ضجيل    خطياً بذلك.
�ضمن  اأخرى  جامعات   / جامعة  يف  الطالب  در�ضها  اأن  �ضبق  التي  املواد  تدخل  ال   - جـ 

معدالته الرتاكمية يف جامعة فيالدلفيا.
د -  يمُح�ضم ف�ضل درا�ضي واحد من احلد االأعلى ل�ضنوات التخرج مقابل كل )15( �ضاعة 

�ضب للطالب من خارج اجلامعة. معتمدة حتمُ
�حت�ساب �ساعات معتمدة من خارج جامعة فيالدلفيا لطلبتها

�ملادة )16( :
 مع مراعاة ما ورد يف الفقرات )ب ، جـ ، د ( من املادة )15( من هذه التعليمات يمُ�ضمح 
لطلبة جامعة فيالدلفيا بدرا�ضة ما ال يزيد عن)24( �ضاعة معتمدة يف جامعة اأخرى 

�ضب لهم هذه ال�ضاعات وفق ال�ضروط التالية: معرتف بها وحتمُ
1 . اأن يكون الطالب قد اأنهى بنجاح درا�ضة ما ال يقل عن )36( �ضاعة معتمدة يف جامعة 

فيالدلفيا.
2 . اأن يح�ضل الطالب على موافقة خطية م�ضبقة من عميد الكلية املخت�ص. 

3 . اأن يكون الطالب ناجحاً فيها. 
4 . اأن ال تدخل عالمات هذه ال�ضاعات يف معدله الرتاكمي.
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�النتقال من ق�سم �إىل �آخر يف �جلامعة
�ملادة )17(:

اأ - يتم تقدمي طلبات االنتقال اإىل دائرة القبول والت�ضجيل يف بدايـة الف�ضـل الدرا�ضي 
االأول اأو الثاين اأو الف�ضل ال�ضيفي  من كل عام، ويبت يف هذه الطلبات وفق ال�ضروط 

التالية:
�ضل اأو انتقل من الق�ضم الذي يرغب يف االنتقال اإليه. 1 . اأن ال يكون قد فمُ

القبول  اأ�ض�ص  ح�ضب  املقبولـة  املعـدالت  �ضمن  العامة  الثانوية  يف  معدله  يكون  اأن   .  2
�ضنة  اأو  اجلامعة  يف  التحاقه  �ضنة  اإليه  االنتقال  يف  يرغب  الذي  الق�ضم  يف  املعتمدة 

تقدميه طلب االنتقال.
3 . اأن يتوفر ال�ضاغر يف الق�ضم الذي يرغب يف االنتقال اإليه.

ب -
�ضب له املواد التي يختارها من املواد التي در�ضها  1 . عند انتقال الطالب اإىل ق�ضم اآخر حتمُ
وتدخل  اإليه،  املنتقل  للق�ضم  الدرا�ضية  وتكون �ضمن اخلطة  املنتقل منه،  الق�ضم  يف 

عالمات تلك املادة اأو املواد يف املعدل الرتاكمي للطالب.
2 . يجوز للطالب املنتقل من ق�ضم اإىل اآخر يف اجلامعة اأن يطلب خطياً من عميد الكلية 
، ويف  اأي مادة منها  ال�ضابق ودون احت�ضاب  االأكادميي  اإلغاء �ضجله  اإليها  انتقل  التي 

هذه احلالة يعترب طالباً م�ضتجداً بالكامل.
متطلبات �حل�سول على درجة �لبكالوريو�س

نح درجة �لبكالوريو�س للطالب بعد �إمتام �ملتطلبات �لتالية: �ملادة )18(:  متمُ
اأ - النجاح يف جميع املواد املطلوبة ح�ضب اخلطة الدرا�ضية املقررة لدرجة البكالوريو�ص 
%( يف جميع املواد  يف ق�ضم تخ�ض�ضه واحل�ضول على معدل تراكمي ال يقل عن )60 

التي در�ضها.
ب - عدم جتاوز احلد االأعلى ل�ضنوات التخرج املن�ضو�ص عليه يف الفقرة )اأ( من املادة  

)7( من هذه  التعليمات.
جـ - اأن يكون طالباً منتظماً يف اآخر ثالثة ف�ضول درا�ضية له يف اجلامعة مبا فيها الف�ضل 
التاأجيل �ضمن هذه  الذي �ضيتخرج فيه حتى لو كان ف�ضاًل �ضيفياً وال تعترب مدة 

املدة. 
د -  التقيد باأحكام املادة )15( من هذه التعليمات حيثما يلزم.
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�أحكام عامة
�ملادة )19(: 

اأ - اإذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة اإجبارية واحدة فقط وكانت هذه املادة غري 
مطروحة يف الف�ضل الذي يتخرج فيه اأو كانت مطروحة ومتعار�ضة مع مادة اأجبارية 
اأن يوافق  اأو ما هو يف حكم ذلك فلعميد كليته بعد اأخذ راأي رئي�ص الق�ضم   ، اأخرى 
على اأن يدر�ص الطالب مادة اأخرى بديلة عنها، على اأن يعلم مدير القبول والت�ضجيل 

بذلك.
در�ضها مرتني  اأن  �ضبق  تخرج طالب على اجتياز مادة واحدة  احتمال  توقف  اإذا  ب - 
من  تن�ضيب  على  بناًء  كليته  عميد  مبوافقة  يجوز  فاإنه  فيها  ينجح  ومل  اأكرث  اأو 
جمل�ص  قرار  مراعاة  مع  بديلة  مادة  بدرا�ضة  له  ال�ضماح  املخت�ص  الق�ضم  رئي�ص 

1998  والذي ين�ص علــى :   /4/ 5 /1998 بتاريخ   13 العمداء رقم  
1. اأن تكون املادة البديلة يف م�ضتوى املادة االجبارية غري املطروحة اأو املتعار�ضة مع مادة 

اجبارية اأخرى.
اأن تكون بنف�ص املجال كما حددت هذه املعايري االعتماد  اخلا�ص.   .2

3. اأن يكون الطالب قد جنح يف املتطلب ال�ضابق اإن وجد للمادة التي �ضيدر�ص الطالب 
مادة بديلة عنها اأو ياأخذها متزامنة معها الأغرا�ص التخرج. 

�ملادة )20(:
اأن  فله  �ضاعة معتمدة يف ف�ضل تخرجه  اأقل من )12(  ت�ضجيل  اإىل  الطالب  احتاج  اإذا 

ي�ضجل ما يحتاج اإليه من �ضاعات التخرج.
�ملادة )21(: 

اأ - اإذا رغب طالب حا�ضل على درجة البكالوريو�ص من جامعة فيالدلفيا فـي تخ�ض�ص ما 
يف الدرا�ضة لدرجة البكالوريو�ص يف تخ�ض�ص اآخر يف اجلامعة، فعليه اأن يتقدم بطلب 
اإىل دائرة القبول والت�ضجيل. ويبت يف طلبه وفق �ضروط القبول للتخ�ض�ص اجلديد. 
تقع  والتي  فيها،  جنح  التي  املواد  حل�ضاب  املخت�ص  الكلية  عميد  اإىل  طلبه  ويحول 
�ضمن اخلطة الدرا�ضية للتخ�ض�ص اجلديد، ويح�ضم ف�ضل درا�ضي واحد من احلد 
% من  االأعلى ل�ضنوات التخرج مقابل كل )15( �ضاعة معتمدة مبا اليزيد عن 50 
ال�ضاعات املعتمدة املت�ضمنة يف اخلطة الدرا�ضية للتخ�ض�ص وال تدخل املواد املحت�ضبة 

له يف ح�ضاب املعدل الرتاكمي.



.
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�ملادة )23(:
على الطالب اأن يح�ضل على م�ضدقة براءة ذمة من اجلامعة ال�ضتكمال اإجراءات تخرجه.

�ملادة )24(: 
ال يجوز الأي طالب اأن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات اأو بعدم اطالعه على الن�ضرات 
ال�ضادرة عن اجلامعة، اأو على ما يمُن�ضر على لوحة اإعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.

�ملادة )25(: 
حتمل �ضهادة البكالوريو�ص تاريخ ا�ضتحقاقها.

�ملادة )26(:
يبت جمل�ص العمداء يف االإ�ضكاالت التي قد تن�ضاأ عن تطبيق هذه التعليمات.

�ملادة )27(:
رئي�ص اجلامعة، وعمداء الكليات ومدير القبول والت�ضجيل، مكلفون بتنفيذ اأحكام هذه 

التعليمات.
�ملادة )28(: 

تلغي هذه التعليمات اأي تعلميات �ضابقة بهذا اخل�ضو�ص.
تعليمات �إ�سافية �أقرها جمل�س �لعمد�ء

بذلك  املعنية  الكليات  جميع  يف  العملي  التدريب  ملادة  )ناجح/را�ضب(  نتيجة  اعتماد  يتم  اأ.   
با�ضتثناء كليتي العلوم االإدارية واملالية والتمري�ص ) قرار جمل�ص العمداء  يف جل�ضته رقم 

.  )  2011/6/14 بتاريخ   2011/23
من  النهائية  النتائج  اقرار  قبل  الخريجني  بالطلبة  اخلا�ضة  العالمات  مراجعة  يتم  ب- 
جمل�ص العمداء واإر�ضالها اإىل وزراة التعليم العايل، وال يجوز حتت اأي ظرف كان اأن تتم 

مراجعة بعد ذلك .
برنامج  يف  “الر�ضالة”  مادة  مع  ا�ضتخدامها  يتم   «In Progress» االإجناز  قيد   - جـ   

املاج�ضتري ومواد “م�ضروع البحث والتدريب امليداين” لدرجة البكالوريو�ص .
اأو                  “م�ضروع”  مب�ضمى  الدرا�ضية  اخلطط  يف  تخرج”  “م�ضروع  مادة  م�ضمى   ح- ا�ضتبدال 

“ م�ضروع بحث” مع االحتفاظ بنف�ص رقم املادة يف اخلطة الدرا�ضية.
الدرا�ضة  عن  انقطع  الذي  الطالب  من  تاأخري  كغرامة  ديناراً   )25( مبلغ  ا�ضتيفاء  يتم  هـ-  

ف�ضاًل درا�ضياً اأو اأكرث ثم تقدم بطلب الإعتبار الفرتة التي انقطع فيها موؤجلة.
و- ال ي�ضمح الأي طالب من دخول االمتحان النهائي اإال بعد اإبراز بطاقة دخول االإمتحان من 

الدائرة املالية تثبت باأنه �ضدد جميع الر�ضوم املطلوبة منه.



3434

جامعة    يف  للدرا�ضة  اأخرى  جامعات  من  املنتقلني  للطلبة  املواد  معادلة  اإجراءات  تتم    - ز 
فيالدلفيا خالل اأ�ضبوعني من تاريخ التحاق الطالب باجلامعة وله حق االعرتا�ص على 
ب�ضورتها  املعادلة  اجراءات  ت�ضتكمل  اأن  على  انتقاله  من  الثالث  االأ�ضبوع  خالل  املعادلة 
منه  ويوؤخذ  املنتقل  الطالب  ويعلم  باجلامعة  التحاقة  من  االأول  ال�ضهر  خالل  النهائية 

اإقرار خطي بذلك .
ح- يجوز للطالب املحروم من التقدم لالإمتحان النهائي ب�ضبب جتاوزه احلد امل�ضموح به للغياب 

مبوا�ضلة ح�ضوره للمحا�ضرات اإذا رغب بذلك .
املجموعة  كانت �ضمن  اذا  اخرى  الطالب مبادة  يدر�ضها  التي  املادة  معادلة  على  املوافقة  ط- 

الواحدة يف اخلطة الدرا�ضية.
ي - ا�ضتحداث موؤ�ضر جديد) اإلغاء الت�ضجيل( يف نظام النتائج االأكادميية لبيان حالة املادة / 
املواد للطلبة الذين يتم اإلغاء ت�ضجيلهم يف اجلامعة اأو املواد نتيجة ح�ضولهم على عقوبة 

تاأديبية وتثبت هذه احلالة يف �ضجل الطالب االأكادميي .
ك - اليجوز معادلة �ضهادة الدورات التدريبية املعتمدة مبواد در�ضها الطالب ور�ضب فيها )قرار 

جمل�ص العمداء يف جل�ضته رقم 2010/52 بتاريخ 2010/12/21( .
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تعليمات منح درجة �ملاج�ستري  يف جامعة فيالدلفيا
�ملادة )1( :

فيالدلفيا" ، ويعمل  جامعة  يف  املاج�ضتري  درجة  منح  ت�ضمى هذه التعليمات " تعليمات 
بها اعتباراً من بدء العام اجلامعي 2008/2007 .

�ملادة )2( :
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة اإزاءها ، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.

اجلــــــــامعة  : جامعة فيالدلفيا .
املــــجـــــــل�ص   : جمل�ص الدرا�ضات العليا يف اجلامعة .

العــــــــمــيــــــــد : عميد البحث العلمي والدرا�ضات العليا يف اجلامعة .
الق�ضـــــــــــــــــــم  : الق�ضم االأكادميي يف الكلية املعنية .

جلنة الكلية : جلنة الدرا�ضات العليا يف الكلية املعنية .
جلنة الق�ضم : جلنة الدرا�ضات العليا يف الق�ضم يف الكلية املعنية .

 
 خطة برنامج �ملاج�ستري

�ملادة )3( :  
تكون متطلبات نيل درجة املاج�ضتري )33( �ضاعة معتمدة ح�ضب اخلطة الدرا�ضية التي 

يقرها جمل�ص العمداء ، وتوزع  هذه املتطلبات وفقاً للربناجمني االآتيني : 
اأ. برنامج املاج�ضتري بر�ضالة ، وي�ضمل :  

          1. مواد بواقع )24( �ضاعة معتمدة .             2. ر�ضالة بواقع )9 ( �ضاعات معتمدة .
ب. برنامج املاج�ضتري بدون ر�ضالة )االمتحان ال�ضامل( :

        1. مواد بواقع )33( �ضاعة معتمدة.            2. اجتياز امتحان ال�ضامل .
�ملادة )4( :

اأ . تتوزع ال�ضاعات املعتمدة املطلوبة يف برنامج املاج�ضتري بر�ضالة كما يلي:  
1. املواد االإجبارية وعدد �ضاعاتها) 15-18 ( �ضاعة معتمدة من م�ضتوى 700 فما فوق .

700 فما  �ضاعات معتمدة من م�ضتوى   )  9  -  6 �ضاعاتها)  املواد االختيارية وعدد   .2
اأعلى )3( �ضاعات معتمدة  اأخرى بحد  ، وت�ضمل مواد م�ضاندة من تخ�ض�ضات  فوق 

من م�ضتوى 400 فما فوق ومبوافقة الق�ضم.
الر�ضالة ويخ�ض�ص لها )9( �ضاعات معتمدة.  .3
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ب . تتوزع ال�ضاعات املعتمدة املطلوبة يف برنامج املاج�ضتري بامتحان �ضامل بدون ر�ضالة 
كما يلي : 

1. املواد االإجبارية وعدد �ضاعاتها) 18-24 ( �ضاعة معتمدة من م�ضتوى 700 فما فوق 
ومن �ضمنها م�ضروع بحث بواقع )3( �ضاعات معتمدة .

2. املواد االختيارية وعدد �ضاعاتها )9-15 ( �ضاعة معتمدة من م�ضتوى 700 فما فوق 
وميكن اأن ت�ضمل مواد م�ضاندة من تخ�ض�ضات اأخرى بحد اأعلى) 6 ( �ضاعات معتمدة 

من م�ضتوى 400 فما فوق ومبوافقة الق�ضم.
�ملادة )5( : 

 اأ. يجوز للق�ضم اأن يحدد درا�ضـة مواد ا�ضتدراكيــة يراها �ضرورية لرفـع     امل�ضتوى العلمي 
للطالب مبا ال يزيد عن) 12 ( �ضاعة معتمدة .

 ب. على الطالب اأن ينهي درا�ضة املواد اال�ضتدراكية يف ال�ضنة االأوىل من التحاقه بربنامج 
املاج�ضتري .

ج .ال حتت�ضب ال�ضاعات املعتمدة اال�ضتدراكية �ضمن ال�ضاعات املعتمدة املطلوبة للماج�ضتري 
وال تدخل عالماتها �ضمن املعدل الرتاكمي للطالب.

�لقبول
�ملادة)6( : 

يحدد جمل�ص العمداء يف كل عام درا�ضي عدد الطلبة الذين يقبلون يف كل برنامج من 
واقرتاح من  الكلية  وتو�ضية من جلنة  املجل�ص  بتن�ضيب من  وذلك   ، املاج�ضتري  برامج 

جلنة الق�ضم.
�ملادة)7( : 

اأوال :  ي�ضرتط لقبول الطالب يف برنامج املاج�ضتري ما يلي:
1. اأن يكون حا�ضاًل على درجة البكالوريو�ص بالدرا�ضة املنتظمة بتقدير ال   يقل عن جيد 

اأو ما يعادله من جامعـة معرتف بها . 
�ضريطة  يعادله  ما  اأو  مقبول  بتقدير  البكالوريو�ص  درجة  على  حا�ضاًل  يكون  اأن   .2
درا�ضة)3(مواد من مواد املاج�ضتري)خالل الف�ضل االأول لاللتحاق( يحددها الق�ضم 
 ، التخ�ض�ص  لذلك  املتقدمني  الطلبة  جلميع  موحدًة  وتكون  به  االلتحاق  املراد 
% اأو ما يعادله ومبعدل تراكمي ال يقل  وجناحه يف كل مادة مبعدل ال يقل عن 70 
% اأو ما يعادله لي�ضبح طالباً نظامياً ، وحت�ضب له هذه املواد يف حال جناحه  عن 75 
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فيها �ضمن املواد التي اأنهاها يف خطته ، وخالف ذلك عليه ترك اجلامعة. 
3. اأن يكون حا�ضاًل على درجة الدبلوم العايل بتقدير ال يقل عن جيد جداً اأو ما يعادله 

من اإحدى اجلامعات االأردنية بغ�ص النظر عن تقديره يف البكالوريو�ص .
%( من اإجمايل املقاعد  4. اأن ال تزيد ن�ضبة الطلبة املقبولني يف )2و3( اأعاله عن )20 
ال�ضروط  ح�ضب  املخ�ض�ضة  املقاعد  تعبئة  عدم  حال  يف  تخ�ض�ص  كل  يف  املخ�ض�ضة 

الواردة يف  ) 1 ( اأعاله .
برنامج  يف  املتخ�ض�ضة  للدرا�ضة  الطالب  يوؤهل  مو�ضوع  يف  البكالوريو�ص  درجة  تكون  اأن   .5

املاج�ضتري الذي يرغب يف االلتحاق به ، وذلك وفقاً للخطة الدرا�ضية لذلك التخ�ض�ص .
هذه  وتقر   ، يطرحه  الذي  بالربنامج  لاللتحاق  خا�ضة  �ضروطاً  ي�ضع  اأن  للق�ضم   .6

ال�ضروط مع اخلطة الدرا�ضية .
ثانيًا : ال�ضروط االأخرى الواجب توافرها لاللتحاق بربنامج الدرا�ضات العليا:

. ي�ضرتط على كل طالب يرغب االلتحاق بالدرا�ضات العليا تقدمي ما يثبت جناحه يف   1
، لغة فرن�ضية ، لغة اأملانية .... الخ(   IELTS ، امتحان مقدرة للغة اأجنبية ) التوفل

ويكون االأمر بالن�ضبة للغة االإجنليزية على النحو االآّتي: 
    اأ . اجتياز امتحان التوفل ) ITP ( بعالمة ال تقل عن )500( اأو ما يعادلها  للتخ�ض�ضات 
العلمية ، و ) 400 ( اأو ما يعادلها للتخ�ض�ضات االإن�ضانيـة   ، و)550( لتخ�ض�ضات 
اللغة االجنليزية كافة وتخ�ض�ضات الربامج امل�ضرتكة مع اجلامعات االأجنبية ، من 
موؤ�ض�ضـة  تطبيقها  على  ت�ضرف  والتي  االأردنية  اجلامعات  يف  املعتمدة  اللغات  مراكز 
)ETS (، اأو من مركـزالـ ) AMIDEAST ( يف اململكة للطلبة احلا�ضلني عليه 

. قبل تاريخ 2013/6/1 
للتخ�ض�ضات  يعادلها  ما  اأو   )61( عن  تقل  ال  بعالمة   )IBT(التوفل اجتياز  اأو   . ب   
اللغة  لتخ�ض�ضات  و)79(  االإن�ضانية،  للتخ�ض�ضات  يعادلها  ما  اأو  و)32(  العلمية 
االأجنبية من مركز   امل�ضرتكة مع اجلامعات  الربامج  االإجنليزية كافة وتخ�ض�ضات 

الـ ) AMIDEAST ( يف اململكة .
لطلبة   %75 عن  التقل  بعالمة  االإجنليزية  للغة  الوطني  االمتحان  اجتياز  اأو  ج.   
التقل  وعالمة   ، االإجنليزية  اللغة  وتخ�ض�ضات  والهند�ضة  ال�ضيدلة  تخ�ض�ضات 
لطلبة   %50 عن  التقل  وعالمة   ، العلمية  التخ�ض�ضات  باقي  لطلبة   %65 عن 

التخ�ض�ضات االن�ضانية واالقت�ضادية واالإدارية .
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�ملادة)11( :
اأ – احلد االأدنى للعبء الدرا�ضي يف الف�ضل الدرا�ضي هو ) 6 ( �ضاعات معتمدة، واحلد 
االأعلى هو )12( �ضاعة معتمدة ، ويجوز يف حاالت خا�ضة ومبوافقة املر�ضد ورئي�ص 

الق�ضم املعني وموافقة العميد اأن يقل العبء الدرا�ضي عن ) 6 ( �ضاعات معتمدة.
للطالب  ي�ضمح  وال  ال�ضيفي  الف�ضل  يف  درا�ضية  مواد  تطرح  اأن  للجامعة  يجوز  ب-   

للت�ضجيل فيه الأكرث من ) 6 ( �ضاعات معتمدة اإال لغايات التخرج.
�لت�سجيـــــل

�ملادة)12( :
�ضاعة   )18( درا�ضة  بنجاح  الطالب  ينهي  اأن  قبل  الر�ضالة  �ضاعات  ت�ضجيل  يجوز  ال   

معتمدة من برنامج املاج�ضتري واأن يكون قد مت تعيني م�ضرف له واأقرت خطة ر�ضالته.
�ملادة)13( : 

 ال يعترب الطالب م�ضجاًل يف اأي ف�ضل اإال بعد دفع الر�ضوم املقررة يف املواعيد املحددة.
�ملو�ظبـــــــــة

�ملادة)14( :
 اأ – اإذا جتاوز غياب الطالب دون عذر يقبله العميد اأكرث من )20 %(  من جمموع ال�ضاعات 
املقررة الأي مادة يحرم من التقدم لالمتحان النهائي ويعترب را�ضباً يف تلك املادة ، وعليه 
اإعادة درا�ضتها اإن كانت اإجبارية ، ويف جميع االأحوال تدخل نتيجة ذلك الر�ضوب يف ح�ضاب 

معدل عالمات الطالب الف�ضلي والرتاكمي الأغرا�ص االإنذار والف�ضل.
جمموع  من   )%  25  ( من  اأكرث  العميد  يقبله  بعذر  الطالب  غياب  جتاوز  اإذا   – ب 

ال�ضاعات املقررة ملادة اأو اأكرث فاإنه يعترب من�ضحباً من املادة.
�ملادة)15( : 

 ت�ضري تعليمات منح درجة البكالوريو�ص يف اجلامعة على اإجراءات تقدمي العذر املر�ضي.

�ملادة)16( : 
مـالحظة               له  ت�ضجل  العميد  يقبله  بعذر  املعلن  النهائي  االمتحان  عن  تغيب  من  كل   
)غري مكتمل ( ويبلغ القرار بقبول العذر ملدر�ص املادة الإجراء امتحان تعوي�ضي للطالب 
هذا  كان  اإذا  اإال  فيه  يتقدم  مل  الذي  التايل  الف�ضل  من  االأول  ال�ضهر  اأق�ضاها  مدة  يف 
الف�ضل موؤجاًل ر�ضمياً ، ويف تلك احلالة يعقد االمتحان يف الف�ضل التايل للف�ضل املوؤجل.
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�الن�سحـــــــــــاب
�ملادة )17(:

 1. ي�ضمح للطالب باالن�ضحاب من درا�ضة مادة اأو اأكرث خالل مدة  اأق�ضاها اأربعة اأ�ضابيع 
 ، ال�ضيفي  الف�ضل  بدء  واأ�ضبوعان من    ، الثاين  اأو  االأول  الدرا�ضي  الف�ضل  بدء  من 

وتثبت يف �ضجله مالحظة  )من�ضحب(.
 : ح�ضب  احلالة  هذه  يف  االن�ضحاب  يتم   .2

النموذج   ، ويت�ضمن هذا  العليا  والدرا�ضات  العلمي  البحث  اأ- منوذج خا�ص تعده عمادة 
تن�ضيب مدر�ص املادة ومدير القبول والت�ضجيل ، وموافقة العميد.

ب- يعترب الطالب الذي يتجاوز جمموع غيابه بعذر )25 %( من ال�ضاعات املقررة ملواد 
وتعترب  من�ضحب(   ( مالحظة  �ضجله  يف  ويثبت  الف�ضل  ذلك  من  من�ضحباً  الف�ضل 

درا�ضته لذلك الف�ضل موؤجلة.
 ج - يجوز للعميد املوافقة على ان�ضحاب الطالب من جميع املواد التي �ضجلها يف الف�ضل 
�ضريطة اأن يتم تقدمي طلب االن�ضحاب قبل موعد االمتحانات النهائية باأ�ضبوعني 

على االأقل ويف هذه احلالة تعترب درا�ضة الطالب يف ذلك الف�ضل موؤجلة .
تاأجيل �لدر��ســــــة

�ملادة)18( : 
اأم�ضى ف�ضاًل درا�ضياً   واحداً على االأقل يف  اأن يكون قد  ي�ضرتط فيمن يوؤجل درا�ضته 

الربنامج الذي التحق به .
�ملادة )19(:

العليا  والدرا�ضات  العلمي  البحث  ال�ضادر عن عمادة  النموذج  التاأجيل على  يقدم طلب 
اإن كان التاأجيل لف�ضل منفرد ،  وذلك قبل بدء الدرا�ضة ، وت�ضدر املوافقة عن العميد 

وعن املجل�ص اإن كان لف�ضلني مت�ضلني.
�ملادة)20( :

تعترب درا�ضة الطالب موؤجلة يف حالة :
     اأ . املوافقة على طلب التاأجيل .

     ب . املوافقة على ان�ضحابه من الدرا�ضة يف الف�ضل الدرا�ضي وفق اأحكام هذه التعليمات.



.
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�ملادة )26( : 
يجوز التحويل من برنامج دون ر�ضالة ) امتحان �ضامل ( اإىل برنامج بر�ضالة وبالعك�ص 

بتو�ضية من جلنتي الق�ضم والكلية املخت�ضتني وموافقة املجل�ص.
�ملادة )27( :

 اأ- ي�ضرتط يف املواد التي در�ضها الطالب يف جامعة اأخرى ويرغب يف احت�ضابها ما يلي:
        1. اأن تكون معادلة اأو مماثلة ملادة اأو مواد يف اخلطة الدرا�ضية املقررة.                              

             2. اأن ال يقل تقدير الطالب يف كل منها عن ) جيد جداً ( اأو ما يعادله.
تو�ضية من جلنتي  بناًء على  املجل�ص  بقرار من  املواد  احت�ضاب  املوافقة على  تتم   – ب 

الق�ضم والكلية املخت�ضتني.
�ملادة )28( :

اأ. مع مراعاة ما ورد يف املادتني )10( و )26( من هذه التعليمات  يجوز للطالب املنتقل 
اأو املقبول اأن يطلب احت�ضاب ما ال يزيد على ) 12( اثنتي ع�ضرة �ضاعة معتمدة كان 

قد در�ضها يف جامعة اأخرى .
ب . يح�ضم ف�ضل درا�ضي واحد من احلد االأعلى ل�ضنوات التخرج مقابل كل )12( �ضاعة 

معتمدة حت�ضب للطالب.
�ملادة )29( :

 للطالب امللتحق بربنامج املاج�ضتري يف اجلامعة اأن يدر�ص ما ال يزيد علـى ) 6( �ضاعات 
معتمدة يف برنامج مماثل يف جامعة اأخرى �ضريطة احل�ضول على موافقة املجل�ص بناء 

على تو�ضية من جلنتي الق�ضم والكلية املخت�ضتني.
 �ملادة) 30( : 

ال حت�ضب عالمات املواد امل�ضار اإليها يف املادتني )28( و)29( من هذه التعليمات �ضمن 
املعدل الرتاكمي.
 �ملادة )31( : 

ال يزيد عدد �ضاعات املواد املهنية املحت�ضبة من برنامج الدبلوم العايل للطلبة املقبولني 
يف برنامج املاج�ضتري عن )9( �ضاعات معتمدة  . 



43

�لعالمات و�المتحانات
�ملادة )32(  : 

اأ - يكون احلد االأدنى لعالمة النجاح يف كل مادة من برنامج  املاج�ضتري)70 %( ، اأما 
املواد اال�ضتدراكية فاحلد االأدنى لعالمة النجاح )60 %(.

ب – يخ�ض�ص للمواد عالمات مئوية وتقديرات على النحو االآتي :
                                90 – 100  ممتاز.

                    80 – 89   جيد جداً .
                   70 – 79   جيد .

                                اقل من 70 را�ضب .
�ملادة )33( :

اأ – احلد االأدنى للنجاح يف املعدل الرتاكمي للمواد يف برنامج  املاج�ضتري )75 %( . 
ب – يحدد تقدير املعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب وفق اجلدول التايل :-

ممتاز.  100 –  88                             
                             80 – اأقل من 88 جيد جداً .

                             75 – اأقل من 80 جيد .
ج - يجوز للطالب الأغرا�ص رفع معدله الرتاكمي – اإعادة درا�ضة مواد مبا ال يزيد عن 

)9 ( �ضاعات معتمدة طوال مدة درا�ضته للماج�ضتري وحت�ضب العالمة االأعلى.
�ملادة)34(:

 اأ- حت�ضب عالمات جميع املواد التي يدر�ضها الطالب يف اجلامعة وفق خطته الدرا�ضية 
جناحاً اأو ر�ضوباً يف معدله الرتاكمي.

ب- تو�ضع العالمة التي يح�ضل عليها الطالب من ) 100( اإىل )60( كحد اأدنى.
�ملادة)35(: 

يكون توزيع العالمات المتحانات الدرا�ضات العليا على النحو التايل : 
عالمة الأعمال الف�ضل ، وت�ضمل هذه االأعمال اختباراً واحداً على االأقل وير�ضد له   .1
ن�ضف عالمة اأعمال الف�ضل وهي )30 %( واأعمااًل اأخرى قد تت�ضمن اختباراً ثانياً 
اأعمال  يكون جمموع  وبذلك   ، العالمة  %( من   30( لها  ير�ضد  وبحوثاً  وتقارير 

الف�ضل )60 %( من العالمة النهائية .
عالمة لالمتحان النهائي ، وتخ�ض�ص له )40 %(.  .2
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واملختربات  والبحوث  والندوات  )1و2(:احللقات  البندين  يف  ورد  مما  ي�ضتثنى   .3
والت�ضاميم ، واالختبارات العلمية ، والتدريب العملي التي لها �ضاعات معتمدة ، اإذ 

تكون لها عالمة واحدة ت�ضكل كامل عالمة املادة .
�ملادة)36(: 

تطبق تعليمات منح درجة البكالوريو�ص على احلاالت التي مل يرد عليها ن�ص يف هذه 
التعليمات فيما يتعلق باالمتحانات والعالمات واملعدالت.

�الإنذ�ر و�لف�سل
�ملادة )37(: 

الرتاكمي                للمعدل  االأدنى  احلد  على  ف�ضل  اأي  نهاية  يف  يح�ضل  مل  اإذا  الطالب  ينذر 
) 75 %( يف املواد التي در�ضها حتى نهاية ذلك الف�ضل.

�ملادة)38(:
يعترب الطالب مف�ضوال يف احلاالت التالية :

اأ . اإذا مل يح�ضل على احلد االأدنى يف املعدل الرتاكمي للمواد يف نهاية الف�ضلني التاليني 
لالإنذار. 

ب . اإذا ر�ضب يف االمتحان ال�ضامل مرتني . 
ج. اإذا ر�ضب يف مناق�ضة الر�ضالة . 

د . اإذا مل يحقق متطلبات التخرج �ضمن احلد االأعلى للمدة امل�ضموح بها .  
�ملادة)39(:

  تقوم دائرة القبول والت�ضجيل بتنفيذ املادتني ) 37 و38(.
�الإ�سر�ف على ر�سائل �ملاج�ستري

�ملادة)40(: 
الر�ضالة وم�ضروع خطتها  واإقرار عنوان  امل�ضرف  ، تعيني  يت�ضمن  املجل�ص قراراً  ي�ضدر 
، وذلك بناء على  يف موعد ال يتجاوز نهاية الف�ضل الرابع اللتحاق الطالب باجلامعة 

تو�ضية من جلنة الق�ضم وتن�ضيب من جلنة الكلية.
�ملادة)41(: 

 يحق لكل ع�ضو هيئة تدري�ص االإ�ضراف على طلبة املاج�ضتري) م�ضار الر�ضالة( �ضريطة 
اأن يكون قد ن�ضر ) اأو قبل له للن�ضر( بحثني على االأقل واأن يكون اأحدهما على االأقل 
اأو باحثاً رئي�ضياً بعد ح�ضوله على درجة الدكتوراه واأن ال يكون البحث م�ضتاًل  منفرداً 

من ر�ضالته للماج�ضتري اأو الدكتوراه . 
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�ملادة)42(:
 يكون امل�ضرف الرئي�ضي على ر�ضائل املاج�ضتري من داخل اجلامعة ومتفرغاً تفرغاً تاماً، 
ويجوز يف حاالت خا�ضة تعيني م�ضرف من خارج الق�ضم اأو الكلية اأو اجلامعة، تتوافر فيه 
�ضروط االإ�ضراف بتو�ضية من جلنة الدرا�ضات العليا يف الق�ضم والكلية املخت�ضني، وقرار 

من جمل�ص  الدرا�ضات العليا .  
�ملادة)43(:

 يكون ممتحن واحد على االأقل من خارج اجلامعة يف كل جلنة مناق�ضة لر�ضائل الطلبة.
�ملادة)44(: 

يكون احلد االأعلى لعدد الر�ضائل التي يحق للم�ضرف االإ�ضراف عليها يف وقت واحد هو 
6 ر�ضائل جامعية .

�ملادة)45(:
 يقرر املجل�ص بتو�ضية من جلنة الق�ضم وتن�ضيب من جلنة الكلية وباقرتاح من امل�ضرف 

ت�ضمية ع�ضو هيئة تدري�ص اآخر مل�ضاركته يف االإ�ضراف على ر�ضالة الطالب.
�ملادة)46(: 

 يجوز تغيري امل�ضرف لظروف قاهرة وذلك بالطريقة نف�ضها التي مت بها تعيينه.
�ملادة)47(:  

يجوز بقرار من املجل�ص بناء على تو�ضية من جلنة الق�ضم وتن�ضيب من جلنة الكلية:
اأ . اأن ي�ضتمر ع�ضو هيئة التدري�ص احلا�ضل على اإجازة تفرغ علمي اأو اإجازة بدون راتب يف 

االإ�ضراف على ر�ضالة الطالب اأو امل�ضاركة فيه.
ب . اأن ي�ضارك يف االأ�ضراف:

ال�ضخ�ص الذي �ضبق له اأن �ضغل رتبة جامعية يف جامعـة معرتف بها ،على اأن تتوفر   .1  
ال�ضروط الواردة يف املادة )41(.

ال�ضخ�ص الذي تتوافر فيه �ضروط ع�ضوية الهيئة التدري�ضية يف اجلامعات االأردنية   .2  
ومل ي�ضبق له العمل يف اجلامعة �ضرط انق�ضاء �ضنتني على االأقل بعد ح�ضوله على 
املوؤهل العلمي الذي يوؤهله للتعيني كع�ضو هيئة تدري�ص ون�ضره لبحثني من�ضورين 

يف جمالت حمكمة متخ�ض�ضة.
�ملادة)48(:

 يح�ضب للم�ضرف عن كل ر�ضالة ي�ضرف عليها �ضاعة معتمدة يف الف�ضل الدرا�ضي الواحد 
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وذلك اعتباراً من بدء الف�ضل الذي عني فيه م�ضرفاً ومبا ال يزيد على ثالثة ف�ضول ، 
ويف حالة وجود م�ضرف م�ضارك تق�ضم ال�ضاعة املعتمدة منا�ضفة بينهما.

�ملادة)49(:
يجوز تعديل عنوان الر�ضالة وخطتها ، اإذا اقت�ضت ظروف البحث ذلك ، ويتم التعديل 

بالطريقة نف�ضها التي متت بها املوافقة عليها.
�ملادة)50(: 

جلنة  من  تن�ضيب  على  بناء  املجل�ص  من  بقرار  موعدها  ويحدد   ، املناق�ضة  جلنة  تعني 
الكلية، وتو�ضية من جلنة الق�ضم بعد اال�ضتئنا�ص براأي امل�ضرف.

�ملادة)51(:
اأ. تتكون جلنة املناق�ضة من :

امل�ضرف.  .1
ع�ضو هيئة تدري�ص على االأقل يف اجلامعة ممن تنطبق عليهم �ضروط االإ�ضراف.  .2

ع�ضو من خارج اجلامعة ومن التخ�ض�ص نف�ضه وتتوافر فيه �ضروط ع�ضوية هيئة   .3
التدري�ص.

ب . يراأ�ص اللجنة االأ�ضتاذ امل�ضرف على ر�ضالة املاج�ضتري.
�ملادة )52(: 

تتم مناق�ضة الر�ضالة على النحو االآتي:
  اأ . يعر�ص الطالب ملخ�ضاً لر�ضالته.

 ب. يراأ�ص رئي�ص اللجنة اإدارة املناق�ضة ، وبعد انتهائها تتداول اللجنة ، وتقرر باأغلبية 
اأع�ضائها اإحدى النتائج االآتية:

ناجح بدون اأي تعديل .  .1
املطلوب   يف مدة ال  التعديل  اإجراء  الطالب  الر�ضالة، ويف هذه احلالة على  تعديل   .2
تتجاوز ف�ضاًل درا�ضياً واحداً ، ثم عر�ضها على جلنة املناق�ضة   للموافقة ، واإال فيعترب 

الطالب را�ضباً.
معدله  كان  اإذا  العليا  الدرا�ضات  دبلوم  �ضهادة  الطالب  مينح  احلالة  هذه  ويف  را�ضب   .3
اأن يتحول اإىل برنامج املاج�ضتري بامتحان  % فاأكرث ، وله احلق يف   75 الرتاكمي 

�ضامل ) بدون ر�ضالة(.
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�ملادة )53(:
  تكتب ر�ضالة املاج�ضتري بلغة التدري�ص املعتمدة يف الق�ضم ، ويرفق بها ملخ�ضان اأحدهما 
باللغة العربية ، واالآخر باللغة االجنليزية بحيث ال يزيد اأي من امللخ�ضني عن �ضتمائة 

)600( كلمة.
�ملادة)54( :

 حتتوي �ضفحة العنوان على ما يلي :
اأ.  عنوان الر�ضالة ، وا�ضم مقدمها كما هو م�ضجل ر�ضمياً يف اجلامعة.

ب. ا�ضم امل�ضرف وامل�ضرف امل�ضارك اإن وجد.
ج . تاريخ مناق�ضة الر�ضالة.

املاج�ضتري يف جامعة  ا�ضتكمااًل ملتطلبات درجة  الر�ضالة  "قدمت هذه  االآتية  العبارة   . د 
فيالدلفيا ، تخ�ض�ص )......( " اأو ما يقابلها يف اللغة االجنليزية. 

هـ. اأ�ضماء اأع�ضاء جلنة املناق�ضة  .       
�ملادة)55(:

. A4 اأ.  تقدم الر�ضالة مطبوعة على ورق من قيا�ص 
 ، العربية  باللغـة  مكتوبة  الر�ضالة  كانت  اإذا  ون�ضف  م�ضافة  ال�ضطرين  بني  يرتك  ب. 

وم�ضافتان اإذا كانت باللغة االإجنليزية.
ج.  يرتك هام�ص مقداره) 3.5 �ضم( على ميني ال�ضفحة يف الن�ضخ العربية ، وعلى ي�ضارها 

يف الن�ضخ االأجنبية ، وتكون كل من الهوام�ص االأخرى )2.5�ضم(.
د.  يتبع الق�ضم املعني بالر�ضالة اأ�ضلوباً موحداً لتنظيم اأجزاء الر�ضالة وو�ضع احلوا�ضي ، 

وتثبت املراجع والفهار�ص.
�ملادة )56(:

املواد  تكون  اأن  ينبغي   ، اأخرى  بيانية  ر�ضومات  اأية  اأو  �ضور  اأو  خرائط  وجود  حالة  يف   
امل�ضتعملة بها من نوع يكفل لها البقاء يف حالة جيدة.

�ملادة)57( :
 اأ. تودع �ضت ن�ضخ جملدة من الر�ضالة يف عمادة البحث العلمي والدرا�ضات العليا موقعة 

من اأع�ضاء جلنة املناق�ضة بعد ا�ضتكمال متطلبات قبولها.
ب. توزع الن�ضخ كما يلي :

ن�ضختان ملكتبة اجلامعة.  .1
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تعليمات �ملنح لطلبة �لدر��سات �لعليا يف جامعة فيالدلفيا
 �سادرة عن جمل�س �لعمد�ء ��ستناد� �إىل ن�س �ملادة )5( �لفقرة )�أ(

من نظام �لدر��سات �لعليا يف جامعة فيالدلفيا
�ملــادة )1( : 

فيالدلفيا"   جامعة  يف  العليا  الدرا�ضات  لطلبة  املنح  ت�ضمى هذه التعليمات " تعليمات 
ويعمل بها اعتباراً من تاريخ �ضدورها.

�ملــادة )2(: 
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة اإزاءها ، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

اجلامعـــــــــــــــــة: جامعة فيالدلفيا.
املجلــــــــــــــــــــ�ص:   جمل�ص الدرا�ضات العليا يف اجلامعة.

العميــــــــــــــــــــــد:  عميد البحث العلمي والدرا�ضات العليا يف اجلامعة.
الكليـــــــــــــــــــــــــة:  الكلية املعنية من كليات اجلامعة.
الق�ضــــــــــــــــــــــــم: الق�ضم االأكادميي يف الكلية املعنية.

جلنة الكليـــة:  جلنة الدرا�ضات العليا يف الكلية املعنية.
جلنة الق�ضـم:  جلنة الدرا�ضات العليا يف الق�ضم يف الكلية املعنية.      

�ملــادة )3(:
 تقدم اجلامعة ثالثة اأنواع من املنح لطلبة الدرا�ضات العليا وهي:

اأ - منح امل�ضاعدة يف التدري�ص : تعطى للطلبة الذين يكلفون باأعمال امل�ضاعدة يف التدري�ص، 
مثل العمل يف غرف التح�ضري اأو املختربات اأو امليدان اأو ور�ص العمل اأو املرا�ضم اأو اأية 

اعمال اأخرى تت�ضل بالتدري�ص ويوافق عليها جمل�ص الدرا�ضات العليا.
 ب - منح امل�ضاعدة يف البحث : تعطى للطلبة الذين يكلفون باأعمال امل�ضاعدة يف  م�ضاريع 
بطريقة غري  اأو  مبا�ضرة،  اإما  وتدعمها  اجلامعة  عليها  توافق  التي  العلمي  البحث 

مبا�ضرة . 
 ج - منح دعم بحوث الر�ضائل : وتعطى للطلبة الذين ت�ضكل هذه البحوث كاًل اأو جزءاً 

من ر�ضائلهم للماج�ضتري اأو الدكتوراة.
 �ملــادة )4(:

 ي�ضرتط يف الطالب الذي يح�ضل على منحة ما يلي : 
اأن  اأ - اأن يكون م�ضجاًل للدرا�ضات العليا طوال املدة التي يح�ضل فيها على املنحة  على 
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يكون م�ضجاًل ل�ضت �ضاعات معتمدة يف الف�ضل على االأقل اأو اأن يكون قد اأنهى درا�ضة 
جميع املواد املطلوبة بنجاح وا�ضبح متفرغاً لبحث الر�ضالة.

ب -  اأن يكون متفرغاً للدرا�ضة يف اجلامعة.
 ج -  اأن ال يكون حا�ضاًل على منحـة اأخرى من اجلامعـة اأو غريها اأو م�ضتفيداً من  برنامج 

ت�ضغيل الطلبة.
 د- اأن ال يكون قد م�ضى على ت�ضجيله يف الدرا�ضات العليا يف اجلامعـة اأكثـر مـن خم�ضة ف�ضول 

عادية يف حالة طالب املاج�ضتري واأكرث من �ضبعة ف�ضول عادية يف حالة طلبة الدكتوراة.
هـ- اأن ال يكون الطالب احلا�ضل على املنحة يعمل يف مكان اآخر.

 �ملــادة )5(: 
ف�ضـــول عادية  )اأربعـــة  �ضنتني  عن  تزيـد  ال  ملدة  املاج�ضتري  لطالب  املنحة  اأ-   تعطى 
ف�ضول  �ضنوات )�ضتة  ثـالث  عـــن  تزيد  ال  ملــدة  الدكتوراه  ولطالب  �ضيفي(  وف�ضل 

عادية وف�ضلني �ضيفيني(.
ب-  مع مراعاة ما ورد يف املادة )4( من هذه التعليمات ، يتم البـت فـي طلبـــات  املنح يف 

بداية كل ف�ضل درا�ضي.
�ملادة )6(: 

من   )%  50( خ�ضم  اإىل  باالإ�ضافة  �ضهرياً  دينار  مائة   )100( املنحـة  قيمة   اأ-  تكون 
ر�ضوم  ت�ضجيل املـواد على اأن ال تقل �ضاعات العمل عن )20( �ضاعة اأ�ضبوعياً.

االإعفاء فقط من     اأو  ال�ضهريـة منفردة  املكافاأة   ، املنحـة  قيمـة هذه  تكون  اأن   ب- ميكن 
% من ر�ضـوم ت�ضجيل املواد الوارد يف الفقرة)اأ( من هذه املادة.  50

�ملـادة ) 7(:
ي�ضرت�ضد عند توزيع املنح وتخ�ضي�ضها مبا يلي :

 اأ - االإمكانات املالية املتوفرة .
ب - مدى تفوق الطالب مع مراعاة ما يلي:

   1.  يجب اأن ال يقل التقدير العام للطالب امل�ضتجد املتقدم لطلب املنحة عن جيد جداً 
اأن ال  يف درجة البكالوريو�ص، ويف حالة امل�ضتجدين من حملة الدبلوم العايل يجب 

يقل التقدير العام عن امتياز .
% يف نهاية كل      2.  يجب اأن ال يقل املعدل الرتاكمي للطلبة غري امل�ضتجدين عن 80 

ف�ضل درا�ضي لكي يتم درا�ضة جتديد املنحة لهم اأو اإعطائها لهم للمرة االأوىل.
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 ج - مدى حاجة الطالب.
 د -  عــدد الطلبــة املتفرغيــن للدرا�ضـات العليا يف الق�ضم املتقدمني للح�ضول على منح.

 هـ- عــدد الطلبـة املتفرغني للدرا�ضات العليــا فـي االأق�ضام االأخرى املتقدمني للح�ضول 
على منح.

�ملـــادة )8(:
ونوع  عملها  التي  بال�ضاعات  ك�ضفاً  املنحة  ن�ضف  اأو  املنحة  على  احلا�ضل  الطالب   يقدم 
العمل الذي قام به خالل كل ف�ضل م�ضدقـاً من امل�ضرف عليه و رئي�ص الق�ضم الذي يعمل 

الطالب فيه وذلك يف نهاية الف�ضل.
�ملــادة )9(:

 تعطى املنح وفق االإجراءات التالية:-
 اأ - منح امل�ضاعدة يف التدري�ص : يحدد املجل�ص يف كل ف�ضل درا�ضي عدد املنح املخ�ض�ضة 
نوع  فيه  الق�ضم يبني  رئي�ص  يقدمه  تقرير  بناء على  املختلفة  الكليات  ق�ضم يف  لكل 
العمل املتوفر وحجمه وعدد طلبة الدرا�ضـات العليا املتفرغني للدرا�ضـة فيه، وتعطى 
املنح بقرار من املجل�ص بناًء على تن�ضيب من جلنـة تتكون من العميد وروؤ�ضاء اأق�ضام 

التخ�ض�ص يف الكليات.
 ب -  منح امل�ضاعدة يف البحث: تعطى بقرار من املجل�ص وفق االأ�ضول املرعية.

على  امل�ضرف  من  تن�ضيب  على  بناء  املجل�ص  من  بقرار  تعطى   : الر�ضائل  دعم  منح   ج - 
الر�ضالة ورئي�ص الق�ضم املعني يف الكلية املعنية.

�ملــادة )10(:
 اأ-  تلغى املنحة، ويعيد الطالــب املبالـــغ التـي دفعــت لــه بقــرار من اجلهــة التي  قررت اإعطاءه 

تلك املنحة، وذلك يف حالة خمالفته ل�ضـروط املنحـــة  الواردة يف املادة رقم )4( .
ب- توقف املنحة وال جتدد وذلك يف احلالتني التاليتني:

ق�ضم  رئي�ص  اأو  امل�ضرف  من  بتن�ضيب  وذلك   ، مقبواًل  الطالب  اأداء  يكن  مل  -  اإذا   1     
التخ�ض�ص يف الكلية  اأو �ضاحب البحث ، ويف هذه احلالة توقف املنحة اعتبارا من 

تاريخ موافقة املجل�ص على ذلك.
.%      2 - اإذا انخف�ص املعدل الرتاكمي للطالب عن 80 

 �ملــادة )11(: 
تعر�ص احلــاالت التي مل يـرد بها ن�ص يف هذه التعليمـات على جمل�ص  العمداء للبت فيها.
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تعليمات �ملنح و�لت�سهيالت �لدر��سية
�أواًل: منح �لثانوية �لعامة للطلبة �مل�ستجدين :

 اأ - منحة كاملة ملن يكون ترتيبه �ضمن اخلم�ضني االأوائل يف �ضهادة الدرا�ضة الثانوية 
من  يعادلها  ما  اأو   ) قانونياً  قبولهم  مازال   ( فروعها  مبختلف  االأردنية  العامة 

ال�ضهادات االأجنبية والعربية مثل: )IGCSE و SAT والبكالوريا ...الخ(.
% فما  % من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة للحا�ضلني على معدل 90  ب - منحة تعادل 50 
فوق يف الثانوية العامة االأردنية والفل�ضطينية وعرب 48 مبختلف فروعها ) مازال 

قبولهم قانونياً (.
للحا�ضلني على معدل ما بني  املعتمدة  ال�ضاعات  ر�ضوم  % من   15 تعادل  - منحة  جـ 
% يف الثانوية العامة االأردنية والفل�ضطينية وعرب 48 مبختلف   89.9 % و   85

فروعها ) مازال قبولهم قانونياً ( با�ضتثناء طلبة كليتي ال�ضيدلة والهند�ضة.
ثانيًا: منح �لتفوق �الأكادميي يف �لتخ�س�س للطلبة �مللتحقني يف �جلامعة :

على  احلا�ضل  للطالب  الدرا�ضية  الر�ضوم  من   %  100 مقدراها  درا�ضية  منحة  تقدم   
% للطالب احلا�ضل على معدل تراكمي ال يقل  % و 50  معدل تراكمي ال يقل عن 95 
% �ضريطة اأن يكون م�ضجال يف اجلامعة واأنهى بنجاح درا�ضة 30 �ضاعة معتمدة  عن 90 
يف جامعة فيالدلفيا وال حتت�ضب من �ضمنها املواد اال�ضتدراكية واأن يكون م�ضجاًل للحد 
واأاّل يكون قد �ضدر  البكالوريو�ص  الدرا�ضي وفق تعليمات منح درجة  العبء  االأدنى من 

بحقه اأي عقوبة تاأديبية يف ذلك العام من درجة اإنذار فاأكرث.
ثالثًا: منح �الأ�سقاء :

% من قيمة ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة يف كل ف�ضل درا�ضي لكل من اأ. تقدم منحة تعادل 15 
االأ�ضقاء املقبولني وامل�ضجلني الدار�ضني.     .1

االبن واالب املقبولني وامل�ضجلني الدار�ضني.  .2
الزوج وزوجته املقبولني وامل�ضجلني والدار�ضني.  .3

ب. تقدم منحة لل�ضقيق الثالث قيمتها 25 % من الر�ضوم الدرا�ضية لل�ضاعات املعتمدة.
.  % ج. تقدم منحة لل�ضقيق الرابع فما فوق قيمتها 50 

مالحظة : 
1- تبقى املنحة �ضارية ماداموا جميعاً على مقاعد الدرا�ضة اأو اإذا تخّرج اأحدهم من اجلامعة .

2-  منح اال�ضقاء متنح للطالب املنتظم وامل�ضجل لنيل درجة البكالوريو�ص فقط . 
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تعليمات �متحان حتديد �مل�ستوى يف �للغة �الإجنليزية
على  وتطبق  االإجنليزية"   اللغة  يف  امل�ضتوى  امتحان  "تعليمات  التعليمات  هذه  ت�ضمى 
الطلبة الذين يمُقبلون يف جامعة فيالدلفيا يف كافة التخ�ض�ضات يف بداية كل عام درا�ضي.

�ملادة )1(:
عام  لكل  فيالدلفيا  جامعة  يف  يقبلون  الذين  اجلدد  الطلبة  جلميع  االمتحان  يعقد     

درا�ضي جديد با�ضتثناء مايلي . 
 اأ - من ح�ضل على عالمة ال تقل عن )500( يف امتحان اللغة االإجنليزية كلغة اأجنبية 
املعروف بـ TOEFL ، ويعفى الطالب من درا�ضة مادة "اللغة االإجنليزية )101(، 
 )AMIDEAST( اإذا كانت هذه ال�ضهادة/الق�ضيمة معتمدة وم�ضدقة من مركز

امدي�ضت.  
.IELTS يف امتحان )Band 5( ب - من ح�ضل على �ضريحة ال تقل عن 

. MELAB يف االمتحان املعروف بـ %  ج - من ح�ضل عالمة ال تقل عن 60 
Michigan English Language Assessmentattery

 د- من ح�ضل على �ضهادة IGCSE  اأو ما يعادلها. 
على  ح�ضوله  و  اأو/  لالمتحانات  الطالب  تقدمي  على  م�ضى  قد  يكون  ال  اأن  وي�ضرتط 
�ضهادة IGCSE اأكرث من خم�ص �ضنوات وعلى الطالب تقدمي االأوراق الر�ضمية الثبوتية 

بذلك. 
هـ - الطلبة الذين يلتحقون باجلامعة عن طريق التج�ضري .

�ملادة )2(:  
العربية  اللغة  على  ينطبق  وهذا  االإجنليزية)  اللغة  يف  امل�ضتوى  حتديد  امتحان  يعقد 
واحلا�ضوب ( ثالث مرات يف ال�ضنة االأوىل من التحاق الطالب باجلامعة )الف�ضل االأول، 
الف�ضل الثاين، الف�ضل ال�ضيفي(، بر�ضم قدره )20( ع�ضرون ديناراً، وللطالب الذي ال 
ينجح يف اأي من هذه االمتحانات، التقدم لالمتحان يف املرة الثانية بر�ضم قدره )20( 
ع�ضرون ديناراً واملرة الثالثة بر�ضم قدره )30( ثالثون ديناراً، �ضريطة اأن ال يكون يدر�ص 
ال�ضنة  االمتحانات يف  لهذه  يتقدم  الذي مل  الطالب  وعلى  فيها،  ور�ضب  در�ضها  اأو  املادة 

االأوىل من التحاقه باجلامعة ت�ضجيل ودرا�ضة مادة ا�ضتدراكي )99(.
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�ملادة )3(: 
يف  االخت�ضا�ص  ذوي  من  جلنة  اللغات  مركز  مدير  من  بتن�ضيب  اجلامعة  رئي�ص  ي�ضكل 
والفنون،  االآداب  كلية  يف  املخت�ضني  من  وذلك  االمتحانات  و�ضع  ويف  االإجنليزية  اللغة 
وكلية تكنولوجيا املعلومات، ومركز اللغات تكون مهمتها و�ضع اأ�ضئلة االمتحان وحتديثها 

وتطويرها، وكذلك االإ�ضراف على برجمة االمتحان وا�ضتخراج النتائج ومعاجلتها.
 

تعليمات �إ�سافية �قرها جمل�س �لعمد�ء:

االإجنليزية،  اللغة  العربية،  )اللغة  اال�ضتدراكية  املواد  يف  ر�ضبوا  الذين  الطلبة   �أ-و�ضع 
واحلا�ضوب( ومادة )101(، و)102( يف اللغة العربية ومادة )101( و)102( يف اللغة 
اأع�ضاء  اأحد  االجنليزية ثالث مرات يف �ضعبة خا�ضة بهم يف كل مادة ويقوم بتدري�ضهم 

هيئة التدري�ص من ذوي اخلربة ح�ضب االأ�ضول يف مركز اللغات. 

 ب-ي�ضمح للطلبة الذين يدر�ضون املواد اال�ضتدراكية ) اللغة العربية،اللغة االإجنليزية 
واحلا�ضوب( ومادة )101( يف اللغتني العربية واالإجنليزية باالن�ضحاب منها خالل 
فرتة االن�ضحاب امل�ضموح بها �ضريطة اأن ال يكونوا قد در�ضوا هذه املواد ور�ضبوا فيها 
اأو تقدموا المتحان حتديد امل�ضتوى يف وقت �ضابق وتقرر اأن يدر�ضوا هذه املواد وفق 

نتائجهم. 
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      تعليمات �إمتحان م�ستوى مهار�ت �حلا�سوب يف جامعة فيالدلفيا
 

: �ملادة )1( 
جامعة  يف  احلا�ضوب  مهارات  م�ضتوى  اإمتحان  "تعليمات  التعليمات  هذه  ت�ضمى   

فيالدلفيا" ويعمل بها اعتبارا من بدء العام اجلامعي 2009/2008.
�ملادة )2( : 

يكون للكلمات التالية املعاين املخ�ض�ضة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.
 اجلامعة:جامعة فيالدلفيا .

 االإمتحان :  اإمتحان م�ضتوى مهارات احلا�ضوب.
 الرئي�ص :رئي�ص جامعة فيالدلفيا.

 العميد : عميد كلية تكنولوجيا املعلومات.
�ملادة )3( :

 يعفى من التقدم لالإمتحان :
اأ -  الطالب امل�ضتجد الذي در�ص املادة بنجاح يف جامعة اأو معهد علمي معرتف بهما.

ب - الطالب امل�ضتجد الذي اجتاز اإمتحانICDL اأوIC3من جهة تعتمدها اجلامعة ، 
واأبرز �ضهادة مل مي�ِص على اإ�ضدارها ثالث �ضنوات.

ت- الطالب امل�ضتجد الذي اجتاز اإمتحان امل�ضتوى يف جامعة اأردنية بنجاح.
  �ملادة )4( :

العربية  اللغة  على  ينطبق  وهذا  احلا�ضوب)  مهارات  يف  امل�ضتوى  حتديد  امتحان  يعقد 
واللغة االإجنليزية ( ثالث مرات يف ال�ضنة االأوىل من التحاق الطالب باجلامعة )الف�ضل 
وللطالب  ديناراً،  ع�ضرون   )20( قدره  بر�ضم  ال�ضيفي(،  الف�ضل  الثاين،  الف�ضل  االأول، 
الذي ال ينجح يف اأي من هذه االمتحانات، التقدم لالمتحان يف املرة الثانية بر�ضم قدره 
)20( ع�ضرون ديناراً واملرة الثالثة بر�ضم قدره )30( ثالثون ديناراً، �ضريطة اأن ال يكون 
الذي مل يتقدم لهذه االمتحانات يف  الطالب  اأو در�ضها ور�ضب فيها، وعلى  املادة  يدر�ص 
ال�ضنة االأوىل من التحاقه باجلامعة ت�ضجيل ودرا�ضة حا�ضوب اإ�ضتدراكي  )0750099( .
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�ملادة )5(: 
يمُعقد االمتحان  وتمُ�ضتخرج النتائج واالإح�ضائيات من قبل جلنة اإمتحان امل�ضتوى ، وتكون 
% )خم�ضون باملائة( وتعلن النتائج يف اليوم الذي يلي  عالمة النجاح يف االإمتحان 50 

يوم عقد االإمتحان.
�ملادة )6( :

اإ�ضتدراكي  حا�ضوب  مهارات  مادة  درا�ضة  من  يعفيه  االإمتحان  يف  الطالب  جناح   
.)0750099(

�ملادة )7( : 
عام  كل  بداية  يف  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد  من  بتن�ضيب  اجلامعة  رئي�ص  ي�ضكل 
درا�ضي "جلنة اإمتحان م�ضتوى مهارات احلا�ضوب" برئا�ضة عميد الكلية وع�ضوية اإثنني 

من اأع�ضاء هيئة التدري�ص وتكون مهامها:
اأ - تطوير اأ�ضئلة االإمتحان وحتديثها .

ب -  اإدارة جل�ضات االإمتحان.
جـ- اإ�ضتخراج النتائج ومناق�ضتها واإعالنها واإعداد االح�ضائيات الالزمة .

�ملادة )8(: 
هذه  اأحكام  تنفيذ  عن  م�ضوؤوالن  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  وعميد  اجلامعة  رئي�ص 

التعليمات.
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تعليمات �لتدريب لطلبة �ل�سيدلة يف جامعة فيالدلفيا
�أمُقرت مبوجب قر�ر جمل�س �جلامعة رقم 94/21

�ملادة )1(:   
 ت�ضمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب لطلبة ال�ضيدلة يف جامعة فيالدلفيا"، ويمُعمل بها 

اعتباراً من 12 /2/ 1994.
�ملادة )2(:   

 يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ض�ضة لها فيما يلي، ما مل 
تدل القرينة على غري ذلك:
اجلامعة: جامعة فيالدلفيا.

الكلية:  كلية ال�ضيدلة.
اللجنة: جلنة تدريب الطلبة يف الكلية ي�ضكلها عميد الكلية يف مطلع كل عام جامعي.

م�ضتوى ال�ضنة: كما هو معّرف يف املادة )7/ط( من تعليمات منح درجة البكالوريو�ص.     
�ملادة )3(: 

يمُطلب من جميع طلبة الكلية الذين اأنهوا بنجاح م�ضتوى ال�ضنة الثانية ا�ضتكمال فرتة تدريب 
�ضاعة منها )14( ا�ضبوعاً مت�ضلة اأو موزعة على ف�ضلني درا�ضيني بواقع  مبا يعادل )1440( 

ثمان واأربعني �ضاعة تدريب اأ�ضبوعياً، وتكون يف �ضيدليات اأو م�ضانع اأدوية.
�ملادة )4(: 

يمُ�ضمح للطالب بالبدء بالتدريب بعد اأخذ موافقة م�ضبقة من اللجنة.
�ملادة )5(:   

درجة  منح  لتعليمات  وفقاً  مقبول  بعذر  التدريب  فرتة  خالل  املتدرب  الطالب  تغيب   اأ- اإذا 
فرتة  عن  والتعوي�ص  العذر  زوال  عند  تدريبه  ا�ضتئناف  عليه  اجلامعة  يف  البكالوريو�ص 

غيابه.
ب -  اإذا جتاوزت ن�ضبة غياب الطالب بدون عذر مقبول 10 % من فرتة تدريب وافقت عليها 

اللجنة فعليه اإعادة التدريب لتلك الفرتة باأكملها.
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% من فرتة تدريب وافقت عليها  جـ -  اإذا تغيب الطالب الأي �ضبب مدة تزيد على 30 
اللجنة فعليه اإعادة التدريب لتلك الفرتة باأكملها.

�ملادة )6(:  
  يتم التدريب يف م�ضانع االأدوية اأو ال�ضيدليات التي توافق عليها اللجنة وح�ضب املوا�ضيع 

املقررة للتدريب.
�ملادة )7(: 

   يقدم الطالب تقريراً فنياً اإىل اللجنة عن تدريبه العملي خالل فرتة اأق�ضاها اأ�ضبوعان 
من نهاية كل فرتة تدريب يقوم بها.

�ملادة )8(: 
 على الطالب اجتياز اإمتحان بنجاح بعد اإنهاء كامل فرتة التدريب، ويف حالة ر�ضوبه يف 
االإمتحان يتقدم الطالب لالإمتحان مرة اأخرى بعد اأ�ضبوعني على االأقل من تاريخ عقد 

االإمتحان ال�ضابق له.
�ملادة )9(:

  تتوىل اللجنة املهمات التالية:
اأ -   متابعة �ضري تدريب الطلبة والتاأكد من تنفيذ برنامج التدريب.

ب -   تقييم تدريب الطلبة يف �ضوء ما يلي:
    1 .   نتائج االإمتحان املذكورة يف املادة )8(.

    2 .   التقرير الفني املمُ�ضار اإليه يف املادة )7(.
    3 .   التقرير املقدم من ال�ضيديل امل�ضوؤول عن متابعة التدريب يف موقع التدريب.

    4 .   مالحظات اللجنة من خالل الزيارات امليدانية.
جـ -   اإعالن نتائج التدريب.

�ملادة )10(: 
ال احلاالت التي ال تنطبق عليها ن�ضو�ص هذه التعليمات اإىل اللجنة.  حتمُ

�ملادة )11(: عميد الكلية م�ضوؤول عن تطبيق هذه التعليمات.
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تعليمات �لتدريب لطلبة كلية �لهند�سة يف جامعة فيالدلفيا

�ملادة )1(:  
  ت�ضمى هذه التعليمات"تعليمات التدريب لطلبة كلية الهند�ضة يف جامعة فيالدلفيا"ويعمل 

بها اعتباراً من الف�ضل الدرا�ضي االأول 2012/2011.
�ملادة )2(:   

يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ض�ضة لها فيما يلي، ما 
مل تدل القرينة على غري ذلك:

اجلامعة: جامعة فيالدلفيا.
الكلية: كلية الهند�ضة.

الق�ضم: الق�ضم االأكادميي يف الكلية .
اللجنة: جلنة التدريب يف الق�ضم.

االأ�ضبوع: اأ�ضبوع عمل بواقع اأربعني �ضاعة عمل.
�ملادة )3(:

درجة  على  للح�ضول  امل�ضجلني  الق�ضم  طلبة  جميع  على  اإجبارياً  التدريب  يكون   
البكالوريو�ص يف الهند�ضة.

�ملادة )4(:  
يمُ�ضمح للطالب بالبدء بالتدريب بعد اأخذ موافقة م�ضبقة من اللجنة واإنهاء ما ال يقل عن 

)90( �ضاعة معتمدة بنجاح وفق اخلطة الدرا�ضية املقررة.
�ملادة )5(:  

 ال يجوز اجلمع بني الدرا�ضة والتدريب.
�ملادة )6(:

مع مراعاة اأحكام املادة )7( من هذه التعليمات تكون مدة التدريب ثمانية اأ�ضابيع مت�ضلة 
هند�ضي  اأ�ضراف  وحتت  املعتمدة  املوؤ�ض�ضات  اأحدى  يف  للتدريب  متفرغاً  الطالب  ويكون 

داخل االأردن ، اأو �ضتة اأ�ضابيع خارج االأردن يف اأحدى املوؤ�ض�ضات املعتمدة .
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�ملادة )7(:
 اأ - اإذا تغيب الطالب املتدرب خالل فرتة تدريبه بعذر مقبول وفقا لتعليمـات منح درجة 
البكالوريو�ص يف اجلامعة يجب عليه ا�ضتئناف تدريبه عند زوال العذر _ والتعوي�ص 

عن فرتة غيابه.
ب -  اإذا تغيب الطالب مدة تزيد عن 30 باملائة من فرتة التدريب املقررة فعليه اإعادة 

عملية التدريب .
�ملادة )8(: 

 يتم التدريب يف مكاتب هند�ضية اأو م�ضانع اأو م�ضاريع هند�ضية اأو موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة.
�ملادة )9(:   

يقدم  الطالب املتدرب تقريراً فنياً اإىل اللجنة يف فرتة اأق�ضاها ثالثة اأ�ضابيع بعد انتهاء 
فرتة التدريب.
�ملادة )10(: 

تتوىل اللجنة املهمات التالية:
اأ -  متابعة �ضري تدريب الطلبة والتاأكد من التزامهم بربنامج التدريب.

ب -  تقييم تدريب الطلبة يف �ضوء ما يلي:
. تقرير فني تقوم باإعداده اجلهة التي َتدرَّب الطالب لديها.  1

. التقرير الفني املمُ�ضار اإليه يف املادة )9(.  2
. مالحظات اللجنة من خالل الزيارات امليدانية للم�ضرفني.  3

جـ -  اإعالن نتائج تقييم التدريب.
�ملادة )11(:  

ال احلاالت التي ال تنطبق عليها ن�ضو�ص هذه التعليمات اإىل جمل�ص العمداء للبت  حتمُ
فيها.

�ملادة )12(:
عميد الكلية م�ضوؤول عن تطبيق هذه التعليمات.
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تعليمات تاأديب �لطلبة يف جامعة فيالدلفيا 
�سادرة مبوجب �ملادة )4( من تعليمات �ملجال�س و�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية

يف �جلامعات �خلا�سة رقم )26( ل�سنة 2007م
�ملادة )1(: 

 ،"1995 ل�ضنة  فيالدلفيا  جامعة  يف  الطلبة  تاأديب  "تعليمات   ت�ضمى هذه التعليمات 
1995م.  /12/ ويمُعمل بها اعتباراً من تاريخ 17 

�ملادة )2(:
 ت�ضري اأحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة امل�ضجلني يف اجلامعة.

�ملادة )3(:
تعترب االأعمال التالية خمالفات تاأديبية تعّر�ص الطالب الذي يرتكب اأياً منها للعقوبات 

التاأديبية املبينة يف هذه التعليمات:
التي تق�ضي  االأخرى  االأعمال اجلامعية  الدرو�ص وعن  املدبر عن ح�ضور  -  االمتناع  اأ 

االأنظمة باملواظبة عليها وكل حتري�ص على هذا االمتناع.
ب - الغ�ص اأو حماولة الغ�ص يف االختبارات واالمتحانات اأو االإخالل بنظامها.

جـ - اأي فعل يرتكبه الطالب يف اجلامعة ويكون ما�ضاً بال�ضرف اأو الكرامة اأو االأخالق 
اأو  اجلامعة  �ضمعة  اإىل  االإ�ضاءة  �ضاأنه  من  ما  اأو  وال�ضلوك  ال�ضرية  بح�ضن  خماًل  اأو 
العاملني فيها، وتنطبق هذه الفقرة على اأي من االأفعال املن�ضو�ص عليها اإذا ارتكبه 

الطالب خارج اجلامعة يف منا�ضبة ت�ضرتك فيها اجلامعة اأو ن�ضاط تقوم به.
�ضابق  امل�ضاركة فيه من غري ترخي�ص  اأو  داخل احلرم اجلامعي  تنظيم  باأي  القيام   - د 
من املراجع املخت�ضة يف اجلامعة اأو اال�ضرتاك يف اأي ن�ضاط جماعي يخالف االأ�ضول 

التنظيمية يف اجلامعة.
هـ - ا�ضتعمال مباين اجلامعة ومرافقها لغري االأغرا�ص التي اأمُعّدت لها اأو دون اإذن �ضابق.
اأو  التواقيع  جمع  اأو  اجلامعة  يف  جرائد  اإ�ضدار  اأو  املل�ضقات  اأو  الن�ضرات  توزيع   - و 
اإ�ضاءة  اأو  اجلامعة  يف  املخت�ضة  املراجع  من  ترخي�ص  على  احل�ضول  دون  التربعات 

ا�ضتعمال الرتخي�ص املمنوح ملمار�ضة االأن�ضطة املذكورة.
ز - االإخالل بالنظام اأو ال�ضبط الذي تقت�ضيه املحا�ضرات التي تمُلقى داخل اجلامعة.

اأو  العاملني  اأو الأي من  التدري�ص  اإ�ضاءة يوجهها الطالب لع�ضو هيئة  اإو  اإهانة  اأي   - ح 
الطلبة يف اجلامعة.
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ذلك م�ضادر  املنقولة مبا يف  اأو غري  املنقولة  اجلامعة  اإتالف ممتلكات  اأو  �ضرقة   - ط 
املعلومات عن ق�ضد اأو اإهمال.

ي - خمالفة القوانني واالأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة يف اجلامعة.
ك - التزوير يف الوثائق اجلامعية  او ا�ضتعمال اأوراق مزّورة يف اأي اأغرا�ص جامعية.

ل - التحري�ص اأو االتفاق مع طلبة اأو اأ�ضخا�ص اآخرين على ارتكاب اأعمال عنف اأو م�ضاجرات 
اأو ت�ضهري )�ضفوي، كتابي، رقمي( �ضد طلبة اأو اأ�ضخا�ص اآخرين داخل اجلامعة.

م -  حيازة املواد واالأدوات اخلطرة .
ن -  اإعطاء وثائق اأو هويات جامعية للغري بق�ضد ا�ضتخدامها بطريقة غري م�ضروعة اأو 

رف�ص اإبرازها عند الطلب من قبل املراجع املخت�ضة يف اجلامعة.
�ملادة )4(: 

 حتدد العقوبات التاأديبية التي يجوز فر�ضها على الطالب مبا يلي:
اأ -   التنبيه.

ب- اإخراج الطالب من قاعة التدري�ص وا�ضتدعاء االأمن اجلامعي عند ال�ضرورة الإخراجه.
جـ - حرمان الطالب من ح�ضور بع�ص حما�ضرات املادة التي اأخل بالنظام اأثناء تدري�ضها 

اأو حرمانه من جميع هذه املحا�ضرات.
د - احلرمان ملدة حمددة من اال�ضتفادة من املرافق اجلامعية التي ارتكب فيها املخالفة، 
مبا يف ذلك احلرمان من و�ضائط النقل التابعة للجامعة اأو احلرمان من ا�ضتخدام 
الالمنهجي           منحة  من  احلرمان  اأو  اجلامعي  احلرم  داخل  اخلا�ضة  النقل  و�ضائط 

) التفوق الريا�ضي ، الثقايف ، الفني ، والعبي املنتخبات الوطنية ( كلياً اأو جزئياً .
هـ- االإنذار االأول.

و -  االإنذار املزدوج.
ز - االإنذار النهائي.

ح -  اإلغاء الت�ضجيل ملادة اأو اأكرث من مواد الف�ضل الذي تقع فيه املخالفة.
ط - الف�ضل املوؤقت من اجلامعة ملدة ف�ضل درا�ضي اأو اأكرث.

ي -  الف�ضل نهائياً من اجلامعة.
ك - تاأجيل منح الطالب الدرجة العلمية.

اإجراءات  يف  احتيال  اأو  تزوير  عملية  هنالك  اأن  تبني  اإذا  ال�ضهادة  منح  قرار  اإلغاء  ل- 
احل�ضول عليها.
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�ملادة )5(: 
يجوز اجلمع بني عقوبتني تاأديبيتني اأو اأكرث من العقوبات املن�ضو�ص عليها يف هذه التعليمات.

�ملادة )6(:
يف حالة اإيقاع عقوبة الف�ضل املوؤقت اأو النهائي من اجلامعة تمُ�ضحب هوية الطالب املف�ضول 

نع من الدخول اإىل احلرم اجلامعي اإال باإذن من اجلهات املخت�ضة باجلامعة. وميمُ
�ملادة )7(: 

بط الطالب متلب�ضاً بالغ�ص كتابياً اأو )رقمياً( اأو ثبت نتيجة التحقيق اأنه حاول   اأ - اإذا �ضمُ
الغ�ص اأو ا�ضرتك اأو �ضرع فيه، فتوقع عليه العقوبات التالية منفردة اأو جمتمعة:

    1 .  اعتباره را�ضباً يف املادة الدرا�ضية.
     2 . اأي من العقوبات الواردة يف الفقرات من )هـ - ي( من املادة )4( من هذه التعليمات.

ب - توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب اآخر على الدخول لتاأدية امتحان بداًل منه 
العقوبات التالية:

    1 .   اعتباره را�ضباً يف املادة الدرا�ضية.
    2 .   اإلغاء ت�ضجيله يف بقية املواد امل�ضجلة له يف ذلك الف�ضل.

    3 .   ف�ضله من اجلامعة ملدة ف�ضلني درا�ضيني على االأقل اعتباراً من الف�ضل الذي يلي 
بط فيه. الف�ضل الذي �ضمُ

جـ - توقع على الطالب الذي دخل االمتحان بداًل من طالب اآخر العقوبات التالية جمتمعة:
    1 .   اإلغاء ت�ضجيله يف املواد امل�ضجلة له يف ذلك الف�ضل.

    2 .   ف�ضله من اجلامعة ملدة ف�ضلني درا�ضينينْ على االأقل اعتباراً من الف�ضل الذي يلي 
بط فيه. الف�ضل الذي �ضمُ

    3 .  اإذا كان ال�ضخ�ص الذي دخل قاعة االمتحان من غري طلبة اجلامعة فيمُحال اإىل 
اجلهات االأمنية املخت�ضة.

�ملادة )8(:
  يمُحفظ قرار فر�ص العقوبة التاأديبية يف ملف الطالب ويتم تبليغ القرار اإىل ويل اأمر 
الطالب اأو للجهة املوفدة اإن ومُجدت ، وللعميد املعني اإعالن القرار يف لوحة االإعالن اإذا 

وجد ذلك �ضرورياً.
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�ملادة )9(:
 اأ -  يوؤلف جمل�ص الكلية يف ال�ضهر االأول من كل عام جامعـي وملـدة �ضنـة جلنـة من ثالثة 
الطلبة  يرتكبها  التي  املخالفات  يف  للتحقيق  الكلية  يف  التدري�ص  هيئة  من  اأع�ضاء 
اأماكن  امل�ضاغل،  املختربات،  التدري�ص،  )قاعات  للكلية  التابعة  اجلامعية  املرافق  يف 
الطلبة  التي يرتكبها  املخالفات  الكلية(. مبا يف ذلك  العاملني يف  التدريب، مكاتب 
اإىل  املخالفات  اإحالة  العميد  ويتوىل  الكلية.  تقيمها  التي  العلمية  االأن�ضطة  خالل 

هذه اللجنة للتحقيق فيها وتن�ضيب العقوبة املنا�ضبة.
من  االأول  ال�ضهر  يف  الطلبة  �ضوؤون  عميد  من  بتن�ضيب  اجلامعة  جمل�ص  يوؤلف   - ب 
التدري�ص وموظف من عمادة  اأع�ضاء من هيئة  كل عام وملدة �ضنة جلنة من ثالثة 
حرم  يف  الطلبة  يرتكبها  التي  املخالفات  يف  للتحقيق  للجنة  كمقرر  الطلبة  �ضوؤون 
املقامة  الالمنهجية  اجلامعية  واالأن�ضطة  املوا�ضالت  و�ضائل  ذلك  يف  مبا  اجلامعة، 
داخل اجلامعة وخارجها، با�ضتثناء املخالفات املرتكبة داخل املرافق اجلامعية التابعة 
للكليات، ويتوىل عميد �ضوؤون الطلبة اإحالة املخالفات اإىل هذه اللجنة للتحقيق فيها 

وتن�ضيب العقوبة املنا�ضبة.
جـ - يجوز لعميد الكلية املخت�ص اال�ضتعانة والتن�ضيق مع عميد �ضوؤون الطلبة للنظر يف 

الق�ضايا التي حتدث داخل املرافق التابعة لكليته اإذا دعت ال�ضرورة لذلك.
�ملادة )10(:

 اأ - اإذا انتهت املدة املحددة الأي جلنة من جلان التحقيق ت�ضتمر يف ممار�ضـة �ضالحيتها 
اإىل اأن ت�ضكل جلنة جديدة حتل حملها.

ب -على جلان التحقيق البت يف الق�ضايا املحالة اإليها خالل مدة ال تتجاوز اأربعة ع�ضر 
اإذا  ذلك  من  باأقل  املدة  حتديد  اجلامعة  ولرئي�ص  اإليها،  اإحالتها  تاريخ  من  يوماً 

اقت�ضت الظروف.
جـ - على الطالب املثول اأمام جلنة التحقيق بعد تبليغه بذلك من قبل الدائرة املخت�ضة 
اإليها، وللجنة  اأو عن طريق االإعالن يف الكلية التي ينتمي  يف عمادة �ضوؤون الطلبة 
اإذا مل ميتثل الطالب املخالف بعد تبليغه  التحقيق احلق يف اإ�ضدار العقوبة غيابياً 
الكلية  اأو عن طريق االإعالن يف  الدائرة املخت�ضة يف عمادة �ضوؤون الطلبة  من قبل 

التي ينتمي لها.
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�ملادة )11(:
يف  عليها  املن�ضو�ص  العقوبات  با�ضتثناء  نهائية  التاأديـبية  القرارات  جميـع  تكون   - اأ   
الفقرات )ط( ، )ي( ، )ك( ، )ل( من املـادة )4( من هذه التعليمـات،  ويحق للطالب 
اأن ي�ضتاأنف القرار فيها، وملجل�ص اجلامعة اأن ي�ضادق على العقوبة اأو يعدلها اأو يلغيها.

امل�ضادقة على قرار ف�ضله من جامعة فيالدلفيا ف�ضاًل  ب- يجوز للطالب الذي متت 
نهائياً وفقا للمادة) 4/ ي( اأن يتقدم وملرة واحدة با�ضرتحام ملجل�ص العمداء للنظر 

يف اإمكانية عودته اإىلاجلامعة وفق ال�ضروط التالية:
    1. اأن يكون قد م�ضـى على �ضـدور قرار الف�ضل النهائي من اجلامـعة  �ضنتان تقومييتان 

كاملتان.
    2. اأن ال يقل معدله الرتاكمي عن)60 %( �ضتني باملائة.

    3. اأن ال يقل عدد ال�ضاعات التي اجتازها بنجاح يف جامعة فيالدلفيا عن )60( �ضتني �ضاعة.

     4. اأن يت�ضمن االإ�ضرتحـام االإعتـذار ال�ضريح جراء االإقدام على املخالفة التي ارتكبها.
يقرره  الذي  التطوعي  بالعمل  للقيام  �ضريحا  ا�ضتعدادا  االإ�ضرتحام  يت�ضمن  اأن   .5    

جمل�ص العمداء.
طلب  يف  النظر  يرف�ص  اأو  يقبل  اأن  العمداء  ملجل�ص  فاإن  )اأ(  يف  ورد  ما  مراعات  مع   - جـ   
االإ�ضرتحام املقدم من الطالب بناًء على مدى اقتناعه باأهلية الطالب للعودة اإىل اجلامعة.

 �ملادة )12(:
 حتدد �ضالحيات توقيع العقوبات التاأديبية على الطلبة على النحو التايل:

اأو من يدّر�ص املادة، حق توقيع العقوبات املن�ضو�ص عليها يف  اأ - لع�ضو هيئة التدري�ص 
حرمان  يوؤدي  ال  اأن  �ضريطة  التعليمات  هذه  من   )4( املادة  من  ب(   ، )اأ  الفقرتني 
دخول  من  حرمانه  اإىل  احلالة  هذه  يف  منها  اإخراجه  اأو  املحا�ضرات  من  الطالب 

االختبار اأو االمتحان.
ب -   للعميد حق توقيع اأي من العقوبات املن�ضو�ص عليها يف الفقرات من )اأ( اإىل )ز( 

من املادة )4( من هذه التعليمات.
جـ - لرئي�ص اجلامعة حق توقيع اأي من العقوبات الواردة يف الفقرات من )اأ( اإىل )ح( 

من املادة )4( من هذه التعليمات.
د -  ملجل�ص اجلامعة حق توقيع اأي من العقوبات املن�ضو�ص عليها يف املادة )4( من هذه 

التعليمات.
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�ملادة )13(: 
اإذا ارتاأت اأي من اجلهات املن�ضو�ص عليها يف الفقرات )اأ ، ب ، ج( من املادة )11( اأعاله 
اأن املخالفة ت�ضتدعي عقوبة اأ�ضد من العقوبات املناط بها تطبيقها فتقوم باإحالتها اإىل 

اجلهة االأعلى منها.
�ملادة )14(:

لرئي�ص اجلامعة اأن يتوىل جميع ال�ضالحيات املتعلقة بتوقيع العقوبات املن�ضو�ص عليها 
اأو اإخالل بالنظام يف اجلامعة يت�ضبب عنه  يف هذه التعليمات يف حالة حدوث ا�ضطراب 
عدم انتظام الدرا�ضة فيها اأو وقوع حالة تهدد بذلك مما ي�ضتدعي البت ال�ضريع، ويبلغ 

رئي�ص اجلامعة قراره الذي ي�ضدره يف هذه احلالة اإىل جمل�ص اجلامعة.
�ملادة )15(:

 ال يعاقب الطالب على املخالفة الواحدة من اأكرث من جهة تاأديبية واحدة.
�ملادة )16(:

التعليمات ال يعفي الطالب من دفع  املن�ضو�ص عليها يف هذه  باأي من العقوبات  احلكم 
التعوي�ص عن االأ�ضرار التي يت�ضبب بها، وللجامعة احلق با�ضتيفاء هذه التعوي�ضات.

�ملادة )17(:
اأي جهل باالأنظمة والتعليمات والقرارات املطبقة يف اجلامعة اأو ال�ضادرة عنها ال يعفي 

الطالب من حتمل امل�ضوؤولية.
�ملادة )18(:

لرئي�ص اجلامعة اأن ي�ضدر القرارات التنفيذية واالإجرائية التي يراها �ضرورية لتنفيذ 
اأحكام هذه التعليمات.
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تعليمات جمل�س طلبة جامعة فيالدلفيا
2001/  6/ �سادرة عن جمل�س �أمناء جامعة فيالدلفيا بتاريخ 11 

�لف�سل �الأول : �لتعريفات
�ملادة )1(: 

ميثل  فيالدلفيا(  جامعة  طلبة  )جمل�ص  ي�ضمى  جمل�ص  فيالدلفيا  جامعة  يف  ي�ضكل 
طلبتها، ويكون مقره احلرم اجلامعي.

�ملادة )2(: 
يكون للعبارات التالية املعاين املخ�ض�ضة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

اجلامعة: جامعة فيالدلفيا.
العمادة: عمادة �ضوؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.

الرئي�ص: رئي�ص جامعة فيالدلفيا.
العميد: عميد �ضوؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.

املجل�ص: جمل�ص طلبة جامعة فيالدلفيا.
درجة  لنيل  فيالدلفيا  جامعة  يف  امل�ضجلني  املنتظمني  الطلبة  جميع  العامة:  الهيئة 

البكالوريو�ص.
 �لف�سل �لثاين : �الأهد�ف

�ملادة )3(: 
 اأ -   يهدف املجل�ص اإىل حتقيق ما يلي:

    1. دعم االأن�ضطة الطالبية يف املجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية والريا�ضية.
    2. تعزيز روح التعاون ومفهوم العمل اجلماعي.

    3.متابعة ق�ضايا الطلبة، وتوعيتهم لواجباتهم، واملحافظة على منجزاتهم، والعمل 
مع اإدارة اجلامعة على حل م�ضكالتهم.

    4. تنمية املمار�ضات الدميقراطية وروح احلوار واحرتام الراأي االآخر.
   5. تنمية �ضخ�ضية الطالب املتكاملة الواعية لق�ضايا االأمة املختلفة، وتعزيز االنتماء 

للجامعة والوطن واالأمة �ضمن قيم احل�ضارة والرتاث العربي واالإ�ضالمي.
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واإدارة  والكليات  واالأق�ضام  الطالبي  اجل�ضم  بني  االإيجابي  التفاعل  فر�ص  6.توفري    
اجلامعة، ودعم امل�ضرية االأكادميية.

   7 . توثيق العالقات الطالبية مع طالب اجلامعات العربية واالإ�ضالمية والعاملية.
ب -  ي�ضعى املجل�ص اإىل حتقيق هذه االأهداف من خالل اأن�ضطة حمددة مبوجب خطة 
بداية فرتة  وتو�ضع منذ  ن�ضاط،  لكل  املقررة  النفقات  وت�ضمل  العميد  عليها  يوافق 
عمل املجل�ص، على اأنه يجوز القيام باأن�ضطة خارج اخلطة يف املنا�ضبات التي جتّد وبعد 

موافقة العميد.
 �لف�سل �لثالث : ع�سوية �ملجل�س وتكوينه

�ملادة )4(:
ي�ضرتط يف ع�ضو املجل�ص ما يلي:

اأ -  اأن ال يكون قد اأمُوقعت بحقه اأية عقوبة تاأديبية من درجة االإنذار االأول فما فوق.
ب- اأن يكون قد اأمت بنجاح درا�ضة )24( �ضاعة معتمدة على االأقل يف جامعة فيالدلفيا 
الرتاكمي                           معدله  يقل  ال  واأن  النافذة  اجلامعة  تعليمات  يف  ورد  ملا  وفقاً  وذلك 

عن )60 %(.
جـ - اأن يكون طالباً منتظماً غري موؤجل يف اجلامعة طيلة مدة ع�ضويته.

 د -   اأن يكون قد بقي على تخرجه من اجلامعة ما يزيد على )30( �ضاعة معتمدة ت�ضمل 
ف�ضل الرت�ضيح نف�ضه.

�ملادة )5(:
ق�ضم   يف  طالب  مائتي  كل  عن  ممثل  بواقع  املمثلني  من  عدد  من  املجل�ص  يتكون  اأ- 

التخ�ض�ص.
ب - متثل االأق�ضام التي يقل عدد الطلبة فيها عن )200( طالب بطالب واحد لكل منها.

�ملادة )6(: 
 اأ -   تتم انتخابات املجل�ص على النحو التايل:

    1 .  يعترب كل ق�ضم تخ�ض�ص يف اجلامعة دائرة انتخابية واحدة.
     2 .  ينتخب الطلبة يف كل ق�ضم ممثليهم يف املجل�ص عن طريق االقرتاع ال�ضري املبا�ضر.
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    3 .  تتم انتخابات املجل�ص خالل الف�ضل الثاين من كل عام جامعي.
    4 .  جتري االنتخابات لع�ضوية املجل�ص يف يوم واحد فقط، على اأن تبداأ عملية االقرتاع 

من ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً حتى ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء.
   5 .  يمُ�ضرتط لقانونية هذه االنتخابات اأن ي�ضارك يف عملية االقرتاع اأكرث من  %50 
حتى  االقرتاع  فرتة  متدد  الن�ضاب  يمُكتمل  مل  واإذا  انتخابية،  دائرة  كل  طلبة  من 

ال�ضاعة الثامنة م�ضاًء ت�ضبح بعدها قانونية مهما بلغ عدد املقرتعني.

    6 . ي�ضع رئي�ص اجلامعة االأ�ض�ص الداخلية اخلا�ضة باإجراء االنتخابات.
ا�ضتثنائية  لذلك ويف ظروف  املحدد  الوقت  االنتخابات يف  اإجراء  تعذر  .  يف حالة   7    
اأو  الظرف  ذلك  زوال  حتى  مهامه  اأداء  يف  املجل�ص  ي�ضتمر  اجلامعة،  رئي�ص  يقدرها 

انتخاب جمل�ص جديد.
ب -   يمُنتخب املجل�ص ملدة �ضنة واحدة.

�لف�سل �لر�بع : �جتماعات �ملجل�س و�سالحياته
�ملادة )7(:

اأ -   يدعو عميد �ضوؤون الطلبة جمل�ص الطلبة لعقد اجتماعـه االأول النتخـاب الرئي�ص 
ونائب الرئي�ص واأمني ال�ضر واأمني ال�ضندوق وثالثة اأع�ضاء اآخرين من بني اأع�ضائه 
وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ اإعالن نتائج االنتخابات على اأن يحدد املجل�ص بعد ذلك 

اأوقات اجتماعاته ومواعيدها.
ب -  تكون اجتماعات املجل�ص علنية.

ذلك  اقت�ضت  اإذا  االأع�ضاء،  اأغلبية  مبوافقة  للمجل�ص  مغلقة  جل�ضات  عقد  يجوز   - جـ 
طبيعة املو�ضوعات املطروحة.

د -  
    1 .  يكون اجتماع املجل�ص قانونياً اإذا ح�ضرته االأغلبية املطلقة الأع�ضائه.     

    2 .  ت�ضدر قرارات املجل�ص باأغلبية اأ�ضوات اأع�ضائه احلا�ضرين.
هـ - يعقد املجل�ص اجتماعاً عادياً مرتني يف كل ف�ضل ملناق�ضة املو�ضوعات املدرجة على 

جدول االأعمال.
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�ملادة )8(:
 يتوىل املجل�ص ال�ضالحيات التالية:

اأ - مناق�ضة خطة عمله واإقرارها.
ب - مناق�ضة التقريرين ال�ضنوي واملايل واإقرارهما.

جمل�ص  اإىل  بدوره  يحيلها  الذي  اجلامعة  رئي�ص  اإىل  ورفعها  موازنته  مناق�ضة   - جـ 
اجلامعة ملناق�ضتها واإقرارها.

د - تن�ضيب التعديل الذي يراه منا�ضباً على هذه التعليمات وعلى االإجراءات الداخلية 
اخلا�ضة به اإىل رئي�ص اجلامعة.

هـ -  اتخاذ القرارات والتو�ضيات التي يراها مالئمة لتحقيق اأهدافه.
�لف�سل �خلام�س : رئي�س �ملجل�س ونائب �لرئي�س و�أمني �ل�سر

�ملادة )9(:
 اأ - ي�ضرتط يف كل من رئي�ص املجل�ص ونائب الرئي�ص اأن يكون كالهما اأردين اجلن�ضية.

 ب -  ي�ضغل رئي�ص املجل�ص ونائب الرئي�ص من�ضبيهما ملرة واحدة فقط.
�ملادة )10(:

 اأ - يتوىل رئي�ص املجل�ص االخت�ضا�ضات التالية:
    1 .  الدعوة اإىل عقد اجتماعات املجل�ص والهيئة االإدارية.

    2 .   رئا�ضة اجتماعات املجل�ص والهيئة االإدارية.
    3 .   اإحالة قرارات املجل�ص وتو�ضياته اإىل الهيئة االإدارية التخاذ االإجراءات الالزمة 

ب�ضاأنها.
    4 .   متثيل املجل�ص لدى اجلامعة.

    5 .   متثيل املجل�ص لدى املنظمات الطالبية املناظرة.
ب - يتوىل نائب الرئي�ص اخت�ضا�ضات الرئي�ص يف حالة غيابه.

جـ - يتوىل اأمني �ضر املجل�ص االخت�ضا�ضات التالية:
    1 .اإعداد جدول االأعمال باملو�ضوعات التي يحيلها اإليه رئي�ص املجل�ص.

    2 .اإعداد حما�ضر اجلل�ضات.
    3 .اأمانة �ضر املجل�ص.
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    4 .ا�ضتالم مرا�ضالت املجل�ص وحفظ م�ضتنداته واأوراقه واأختامه يف مقر املجل�ص.
    5 .تزويد عمادة �ضوؤون الطلبة مبحا�ضر جل�ضات املجل�ص.

 �لف�سل �ل�ساد�س : جلان �ملجل�س و�خت�سا�ساتها
�ملادة )11(: 

اإدارية برئا�ضة رئي�ص املجل�ص وع�ضوية نائب الرئي�ص واأمني   تدير �ضوؤون املجل�ص هيئة 
ال�ضر واأمني ال�ضندوق وثالثة اأع�ضاء منتخبني.

�ملادة )12(:
اأ - يجوز للمجل�ص ت�ضكيل جلان دائمة للقيام مبهامها املحددة، ومنها:

    1 . جلنة العالقات اخلارجية.
    2 . جلنة ق�ضايا الطلبة.

    3 . جلنة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.
ب -  تنتخب هذه اللجان الدائمة روؤ�ضاء ومقررين لها يف اأول اجتماع تعقده بعد ت�ضكيلها.

جـ -  يجوز للمجل�ص اأن ي�ضكل جلاناً موؤقتة من بني اأع�ضائه للقيام مبهمات حمددة.
د - ينظم عمل اللجان الدائمة واملوؤقتة وحتدد مهماتها و�ضالحياتها مبوجب تعليمات 

خا�ضة ي�ضعها املجل�ص تزّود بها عمادة �ضوؤون الطلبة عند اإقرارها.
هـ -  يجوز جلميع جلان املجل�ص اأن ت�ضتعني يف ممار�ضاتها ملهماتها مبن تراه منا�ضباً من 

اأع�ضاء الهيئة العامة.
�ملادة )13(: 

تتوىل الهيئة االإدارية املهمات التالية:
 اأ - تنفيذ قرارات املجل�ص ومتابعة تو�ضياته.

الإقرارها     املجل�ص  اإىل  وتقدميها  اخلطة،  ح�ضب  املجل�ص  موازنة  م�ضروع  اإعداد  ب- 
مبدئياً، ومتهيداً لرفعها اإىل العميد الإقرارها نهائياً.

جـ - االإ�ضراف على جلان الكليات ومراقبة اأدائها.
د - و�ضع م�ضروع خطة عمل لربامج الطلبة ون�ضاطاتهم.

هـ - درا�ضة الق�ضايا الطالبية واقرتاح احللول املنا�ضبة لها.
و - مناق�ضة التقريرين املايل وال�ضنوي ورفعهما اإىل املجل�ص.
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�ملادة )14(: 
 اأ - يتوىل اأمني �ضر الهيئة االإدارية املهمات التالية:

    1 .  اإعداد جدول االأعمال باملو�ضوعات التي يحيلها اإليه رئي�ص الهيئة.
    2 . اإعداد حما�ضر اجلل�ضات.

    3 . اأمانة �ضر الهيئة االإدارية.
    4 . متابعة تنفيذ القرارات.

   5 . ا�ضتالم مرا�ضالت الهيئة االإدارية وحفـظ م�ضتنداتهـا واأوراقهـا واأختامها يف مقر 
املجل�ص.

ب -  يتوىل اأمني ال�ضندوق املهمات التالية:
    1 . ا�ضتالم جميع املقبو�ضات مبوجب اإي�ضاالت واإيداعها يف ح�ضاب املجل�ص.

    2 . �ضرف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة االإدارية.
    3 . تقدمي ك�ضف �ضهري اإىل رئي�ص الهيئة االإدارية باملقبو�ضات واملدفوعات.

    4 .  م�ضك الدفاتر وال�ضجالت املالية.
    5 .  اإعداد التقرير املايل ال�ضنوي.

�ملادة )15(: 
 جتتمع الهيئة االإدارية بعد ت�ضكيلها يف مدة ال تزيد على اأ�ضبوع واحد، ويكون اجتماعها 

مرة كل اأ�ضبوع.
�ملادة )16(: 

اأ -  ت�ضكل يف كل كلية من الكليات جلنة ت�ضمى )جلنة الكلية( مكونة من جميع ممثلي 
الكلية االأع�ضاء يف املجل�ص.

ب -   تتوىل جلنة الكلية املهمات التالية:
    1 .  اإعداد التقرير ال�ضنوي على م�ضتوى الكلية.

    2 . متابعة الن�ضاطات التي يقرها املجل�ص على م�ضتوى الكلية.
    3 . درا�ضة ق�ضايا الطلبة يف الكلية واقرتاح احللول لها، ورفع هذه احللول املقرتحة 

اإىل الهيئة االإدارية.
    4 .  اإعداد خطة الن�ضاطات الطالبية على م�ضتوى الكلية ورفعها اإىل الهيئة االإدارية.

    5 . تنفيذ قرارات الهيئة االإدارية املتعلقة ب�ضوؤون طلبة الكلية.
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�لف�سل �ل�سابع : �سقوط �لع�سوية
�ملادة )17(: 

االأحوال  يف  له  التابعة  واللجان  الهيئات  ويف  املجل�ص  يف  ع�ضو  اأي  ع�ضوية  ت�ضقط    - اأ 
التالية:

    1 . اإقدامه على ارتكاب عمل حمظور اأو خمالفة �ضريحة الأهداف املجل�ص وغاياته اأو 
االإ�ضاءة اإىل �ضمعته.

     2 . ارتكابه اأية خمالفة تاأديبية تتجاوز عقوبتها االإنذار االأول.
     3 . اإدانته بارتكاب جناية اأو جنحة.

املعدل  با�ضتثناء  الرابعة  املادة  يف  عليها  املن�ضو�ص  الع�ضوية  �ضروط  اأحد  فقدان   .4    
الرتاكمي.

    5 . الوفاة.
    6 . اال�ضتقالة اخلطّية.

    7 . االإنتقال من كلية اإىل اأخرى اأثناء فرتة الع�ضوية.
    8 . التغيب عن ح�ضور جل�ضات املجل�ص ثالث مّرات متتالية اأو خم�ص مرات متفرقة 

دون عذر تقبله الهيئة االإدارية.
ب -   ت�ضقط الع�ضوية باأغلبية ثلثي اأع�ضاء املجل�ص يف احلاالت الواردة يف البند )اأ / 1( 

من هذه التعليمات وت�ضقط حكماً يف احلاالت الواردة يف البنود االأخرى منها.
�لف�سل �لثامن : مالية �ملجل�س

�ملادة )18(:
اأ - للمجل�ص موازنة خا�ضة به ت�ضرف عليها الهيئة االإدارية، وتتكون موارده مما يلي:                  
    1. منحة مالية �ضنوية تقدمها اجلامعة بواقع دينار عن كل طالب م�ضجل يف كل ف�ضل 
درا�ضي با�ضتثناء الف�ضل ال�ضيفي، وتمُدفع هذه املنحة على ق�ضطني، ويقتطع منها ما 
يعادل 10% بدل اخلدمات التي تقدمها اجلامعة، وت�ضوى االأمور املالية عند نهاية 

كل ف�ضل جامعي. 
.  الهبات واملنح والتربعات التي يقبلها جمل�ص اجلامعة.  2    

    3 .  عوائد الن�ضاطات التي يقوم بها املجل�ص.
    4 .  اية موارد اأخرى يوافق عليها جمل�ص اجلامعة.
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الهيئة  البنك الذي تعتمده اجلامعة، وتمُ�ضحب بقرار من  اأموال املجل�ص يف  -  تودع  ب 
االإدارية وبثالثة تواقيع من العميد ورئي�ص الهيئة االإدارية واأمني ال�ضندوق بعد اأن 

تتم اإجراءات ال�ضرف ح�ضب االأ�ضول.
اإذا  العميد  عليه  ي�ضادق  االإدارية  الهيئة  من  بقرار  املجل�ص  اأموال  �ضرف  يجري   - جـ 
وجده  اإذا  اأما  اجلامعة،  يف  املتبعة  املالية  واالإجراءات  لالأ�ضول  خمالف  غري  وجده 
خمالفاً لالأ�ضول واالإجراءات املالية اأو من خارج اخلطة، فيعود اإىل الهيئة االإدارية 

لت�ضحيحه.
د - يتوىل جهاز الرقابة الداخلية يف اجلامعة تدقيق الفواتري وامل�ضتندات املالية واأوجه 

ال�ضرف اخلا�ضة باملجل�ص.
�لف�سل �لتا�سع : �أحكام عامة

�ملادة )19(: 
 اإذا �ضغر مكان ع�ضو من اأع�ضاء املجل�ص يحل حمله من يلي اآخر االأع�ضاء يف عدد االأ�ضوات 
اإىل االحتياط الثالث يف ق�ضم تخ�ض�ضه، فاإن ا�ضتنفدت هذه اخليارات وبقي على انتهاء 

مدة املجل�ص �ضهران على االأقل، ينتخب ع�ضو جديد للمكان ال�ضاغر الإكمال هذه املدة.
�ملادة )20(: 

 تعترب اية جلنة م�ضتقيلة با�ضتقالة اأكرث من ن�ضف عدد اأع�ضاء تلك اللجنة.
�ملادة )21(: 

 يكون اأي اجتماع قانونياً بح�ضور اأكرث من ن�ضف عدد االأع�ضاء.
�ملادة )22(:

�ضوت  يكون  االأ�ضوات  ت�ضاوي  حال  ويف  احل�ضور  باأغلبية  والتو�ضيات  القرارات  تتخذ 
رئي�ص اجلل�ضة مرجحاً.
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�ملادة )23(:
  اإذا ا�ضتقال رئي�ص املجل�ص اأو نائبه اأو اأمني ال�ضر من من�ضبه، اأو �ضقطت ع�ضوية اأي منهم 

ينتخب املجل�ص بدياًل له.
�ملادة )24(:

مع  املمار�ضة  هذه  فيه  تتعار�ص  ال  الذي  املدى  اإىل  اخت�ضا�ضاته  املجل�ص  ميار�ص 
االخت�ضا�ضات املنوطة باملجل�ص واالإدارات املختلفة يف اجلامعة وفقاً لقوانينها واأنظمتها 

وتعليماتها.
�ملادة )25(: 

 يمُحل املجل�ص بقرار من جمل�ص اجلامعة، بناًء على تن�ضيب رئي�ص اجلامعة وتوؤول اأموال 
املجل�ص اإىل خزينة اجلامعة.

�ملادة )26(: 
 يبت رئي�ص اجلامعة يف احلاالت التي مل يرد ن�ص عليها يف هذه التعليمات.

�ملادة )27(:
  جتّمد ن�ضاطات املجل�ص قبل ا�ضبوعني من موعد االنتخابات وحلني اأداء املجل�ص اجلديد 

الَق�َضم.
�ملادة )28(:

  رئي�ص اجلامعة وعميد �ضوؤون الطلبة م�ضوؤوالن عن تنفيذ اأحكام هذه التعليمات.

 �أحكام �نتقالية
�ملادة )29(: 

موعد  حلول  حلني  مهامه  اأداء  يف  التعليمات  هذه  اإقرار  عند  القائم  املجل�ص  ي�ضتمر   
االإنتخابات حيث يتم انتخاب جمل�ص جديد بناء على هذه التعليمات.
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هـ. تنمية االهتمام بالنواحي اجلمالية والتذوقية .
االإ�ضالمي  والعامل  العربي  والوطن  االأردن  يف  احل�ضاري  بالرتاث  االهتمام  تنمية  و. 

والعناية بالثقافة املحلية والعاملية .
�ملادة ) 6 ( :

ال يجوز لالأندية الطالبية اال�ضتغال باأمور تخرج عن الغايات التي ت�ضعى حتقيقها .
�لف�سل �لثاين / �أجهزة �الأندية و�خت�سا�ساتها :

�ملادة ) 7 ( :
متار�ص االأندية اخت�ضا�ضاتها وتعمل على حتقيق اأهدافها من خالل الهيئتني التاليتني:

اأ. الهيئة العامـة                  ب. الهيئة االإدارية
�ملادة ) 8 ( :

 اأ. تتكون الهيئة العامـة من جميع االأع�ضاء املن�ضمني اإىل النادي على اأن ال يقل عددهم 
عن ع�ضرة .

 ب. متار�ص الهيئة العامة االخت�ضا�ضات التالية:
    1. انتخاب الهيئة االإدارية من بني اأع�ضائها.

    2. مناق�ضة التقرير ال�ضنوي واملايل واالإداري الذي تقدمه الهيئـة االإدارية واإقراره.
    3. اإقرار خطة العمل ال�ضنوية.

    4. �ضحب الثقة من الهيئة االإدارية على اأن ال يتــم ذلك اإال باأغلبية ثلثي االأع�ضاء.
    5. امل�ضاركة الفعالة يف ن�ضاطات النادي من خالل اللجان املخت�ضة.

�ملادة ) 9 ( :
بطريقة  العامـة  الهيئة  تنتخبهم  اأع�ضـاء  خم�ضـة  من  ناِد  لكل  االإدارية  الهيئة  تتكون 
وفق  جامعي  عام  كل  من  الثاين،  ت�ضرين  �ضهر  من  االأول  الن�ضف  يف  ال�ضري  االقرتاع 
ترتيبات تعدها العمادة، وي�ضرتط لقانونية هذه االنتخابات اأن ميار�ص عملية االقرتاع 
لقانوين   الن�ضاب  يكتمل  واإذا مل  العاملني،  االأع�ضاء  االأقل من جممـوع  %( على   51(

توؤجل االنتخابات ملدة اأ�ضبوع واحد ت�ضبح بعدها قانونية مهما بلغ الن�ضاب.
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�ملادة ) 10( :
 ي�ضرتط يف الطالب الذي ير�ضـح نف�ضـه لع�ضويـة الهيئة االإدارية الأي ناد ما يلي:

اأ. اأن ال يقل معدله الرتاكمي عن 60 %.
ب.اأن يكون قد اأم�ضى يف اجلامعة ف�ضلني درا�ضيني على االأقل.

ج. اأن يبقى على تخرجه من اجلامعة ف�ضالن درا�ضيان على االأقل.
د. اأن ال يكون قد �ضدرت بحقه اأي عقوبة تاأديبية من درجة  اإنذار اأول فمـا فوق.

�ملادة ) 11 ( :
اأ. تنتخب الهيئة االإدارية من بني اأع�ضائها يف اأول اجتماع تعقده رئي�ضاً لها ونائباً للرئي�ص 
واأميناً لل�ضر واأميناً لل�ضندوق وذلك بطريقة االقرتاع ال�ضري، وتـوزع االخت�ضا�ضات 

االإدارية االأخرى على اأع�ضائها بطريقة االقرتاع العلني.
اأو من العاملني يف اجلامعة  اأع�ضاء الهيئـة التدري�ضـية  ب. يعني العميد لكل ناد م�ضرفاً من 
يتوىل االإ�ضـراف على اأعمـال الهيئـة التدري�ضـية اأو من العاملني يف اجلامعة يتوىل االإ�ضراف 

على اأعمال الهيئة االإدارية للنــادي وتوجيهها.  دون اأن ميار�ص حق الت�ضويب.
�ملادة ) 12 ( :

�ضمن  ويدخل  والتنظيمية  واملالية  االإدارية  �ضـوؤونها  نـاِد  لكل  االإدارية  الهيئة  تتوىل 
اخت�ضا�ضاتها ت�ضريف االأمور التالية:

اأ. اتخاذ القرارات واالإجـراءات الالزمـة لتحقيق اأهـداف  النـادي وتدوينها يف حما�ضر ر�ضمية.
واالإ�ضراف  العامة  الهيئة  اأع�ضاء  املختلفة من  للن�ضاطات  الطالبية  اللجان  ت�ضكيل  ب. 

على اأعمالها.
ج. تقدمي خطة عمل �ضنوية اإىل الهيئة العامة تت�ضمن الن�ضاطات التي تنوي القيام بها، 

وامل�ضتلزمات املالية لتنفيذها.
د. تقدمي التقرير املايل واالإداري ال�ضنوي اإىل الهيئة العامة.

هـ . تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
هذه  من  اأي  رف�ص  حالة  ويف  فيها  والبت  النادي،  اإىل  االن�ضمام  طلبات  يف  النظر  و. 
خــالل مدة  العميد  اإىل  االإدارية  الهيئة  قرار  ا�ضتئناف  الطلب  ملقدم  الطلبات يحق 

اأ�ضبوع من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
ز. قبول ا�ضتقالة االأع�ضاء.
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ح. االإ�ضراف على اجتماعات الهيئة العامة.
ط. حتديد الو�ضائل املنا�ضبة لتحقيق اأهداف النادي.

ي.التن�ضيب اإىل العميد بقيمة اال�ضـرتاك يف ع�ضويـة النـادي وكيفيـة دفـع هذا اال�ضرتاك.
�ملادة ) 13 ( :

اإليهم كل ح�ضـب اخت�ضا�ضه كما  اأع�ضاء الهيئة االإدارية القيام باملهام التي توكل  يتوىل 
يتوىل رئي�ص النادي متثيل نادية اأمام املراجع اجلامعية املخت�ضة.
�لف�سل �لثالث / تنظيم �أعمال �الأندية

�ملادة ) 14 ( :
بعد  للنـادي  االن�ضمام  علمية،  درجة  لنيل  فيالدلفيا  جامعة  يف  امل�ضجل  للطالب  يحق 
موافقة الهيئة االإدارية على طلبه على اأن يلتزم مبمار�ضــة الن�ضـاط اخلا�ص بذلك النادي.

�ملادة ) 15 ( :
تزول الع�ضوية يف اإحدى احلالتني:

اأ. اال�ضتقالة اخلطية.        ب. فقدان اأحد �ضروط الع�ضوية.
�ملادة ) 16 ( :

مدة ع�ضوية الهيئة االإدارية وما يتفرع عنها من جلـان �ضـنة واحـدة جتري بعدها انتخابات 
جديدة.

�ملادة ) 17 ( :
االجتماع،  موعد  من  يومني   قبل  لالجتمـاع  الدعوة  االإدارية  الهيئة  رئي�ص  يوجه  اأ. 

وجتتمع الهيئة االإدارية مرة على االأقل  يف ال�ضهر.
عدد  ن�ضف  على  يزيـد  ما  ح�ضرها  اإذا  قانونية  االإدارية  الهيئة  اجتماعات  تعترب  ب. 
اأ�ضــوات احلا�ضرين ويف حالة ت�ضـاوي االأ�ضوات  باأغلبية  االأع�ضاء وت�ضدر القرارات 

يرجح  اجلانب الذي �ضوت له رئي�ص الهيئة.
�ملادة ) 18 ( : 

ت�ضـقط الع�ضوية من الهيئة االإدارية اإذا تخلـف الع�ضو عن ح�ضور جل�ضات الهيئة ثالث 
مرات متتالية اأو �ضت مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة.
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�ملادة ) 19 ( :
اإذا خال من�ضب ع�ضو من اأع�ضاء الهيئة االإدارية الأي �ضبب كان، يحل حمله الطالب الذي 
يليه يف ترتيب عدد االأ�ضـوات يف اآخر انتخابات  اأجرتها الهيئة العامة، ويف حالة تعذر ذلك 
تقوم الهيئة االإدارية باختيار ع�ضـو للمن�ضب ال�ضاغـر ممن تنطبق عليهم �ضروط ع�ضوية 

الهيئة االإدارية.
�ملادة ) 20 ( :

 تبلغ قرارات الهيئة العامة والهيئة االإدارية خطيا للعميد.
�ملادة ) 21 ( :

من   بقرار  عادية  غري  الجتماعات  دعوتها  ويجوز  عام،  كل  مرة  العامة  الهيئة  جتتمع 
الهيئة االإدارية اأو بناء على طلب ما يزيد على ن�ضف عدد اأع�ضاء الهيئة العامة.

�ملادة ) 22 ( : 
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اإذا ح�ضره ما يزيد عن ن�ضف عدد االأع�ضاء واإذا مل يكتمل 

الن�ضاب يوؤجل االجتماع ملدة اأ�ضـبوع واحد ويعترب بعد  ذلك قانونياً مهما بلغ عدد احل�ضور.
�ملادة ) 23 ( :

اجلامعة  �ضيا�ضة  مع  من�ضجمة  االإدارية  والهيئة  العامـة  الهيئة  قرارات  تكون  اأن  يجب   
واأهدافها وم�ضلحتها ومع ما ورد يف املادتني )4-5( من هذه التعليمات.

�لف�سل �لر�بع /   مالية �الأندية
�ملادة ) 24 ( :

 تبداأ ال�ضنة املالية ببدء العام اجلامعي وتنتهي بنهايته.
�ملادة ) 25 ( :

تودع اأموال االأندية با�ضمها يف اأي بنك يف احلرم اجلامعي اأو يف الدائرة املالية يف اجلامعة 
وت�ضحب بتوقيع كل من العميد اأو من ينيبه واأمني ال�ضندوق للنادي املعني.

�ملادة ) 26 ( : 
يجري �ضرف اأموال النادي بقرار من الهيئة االإدارية يف اجتماع قانوين.

�ملادة ) 27 ( :
 ت�ضاهم العمادة يف تغطية نفقات االأندية  وفق ما تن�ص عليه التعليمات اخلا�ضة بذلك 

ويجوز للعميد تعديل م�ضاهمة العمادة يف نفقات االأندية اإذا  ا�ضتدعى االأمر ذلك.
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�ملادة ) 28 ( :
 تتكون اإيرادات االأندية من:

اأ. ا�ضرتاكات االأع�ضاء.
ب. م�ضاهمة العمادة يف دعم ن�ضاطات النادي.

ج. ريع الن�ضاطات التي يقوم بها النادي.
د. التربعات والهبات التي يوافق عليها العميد.

�ملادة ) 29 ( :
املحا�ضب  قبل  من  باالأندية  اخلا�ضـة  املالية  واالأمور  وامل�ضرتيات  الفواتري  تدقيق  يتم 

تنتدبه الدائرة املالية يف اجلامعة لهذا الغر�ص.
�لف�سل �خلام�س / �أحكام عامة

�ملادة ) 30 ( :
يف املرحلة التاأ�ضي�ضية التي ت�ضبق ت�ضكيل الهيئة االإدارية الأي ناد، وفقاً الأحكام املادة )8( 
من هذه التعليمات يتوىل العميد �ضالحيات الهيئة االإدارية مبا فيها النظــر يف الطلبات 

املقدمة لالن�ضمام للنادي واتخاذ القرار املنا�ضب ب�ضاأنها.
�ملادة ) 31 ( : 

نوابه  اأحد  اإىل  بع�ضاً  اأو  كاًل  التعليمات  هذه  يف  املبينة  �ضالحياته  يفو�ص  اأن  للعميد 
اأوم�ضاعديه اأو اأحد املديرين العاملني يف العمادة.

�ملادة ) 32 ( : 
ال يحل النادي اإال بقرار من رئي�ص اجلامعة بناء على تن�ضـيب من العميد، ويف هذه احلالة 

توؤول اأموال النادي وموجوداته اإىل العمادة.
�ملادة ) 33 ( :

 لرئي�ص اجلامعة البت يف احلاالت التي مل يرد عليها ن�ص يف هذه التعليمات.
�ملادة ) 34 ( :

 لرئي�ص اجلامعة اأن ي�ضدر القرارات التنفيذية واالإجرائية التي يراها �ضرورية لتنفيذ 
اأحكام هذه التعليمات.

�ملادة ) 35 ( : رئي�ص اجلامعة والعميد م�ضوؤوالن عن تنفيذ اأحكام هذه التعليمات .
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تعليمات �لرحالت �لطالبية يف جامعة فيالدلفيا
�ملادة )1(: 

تهدف اجلامعة من تنظيم الرحالت الطالبية اإىل حتقيق الغايات التالية:
 اأ -  تعريف الطلبة باملعامل احل�ضارية والتاريخية يف االأردن، والبالد العربية واالأجنبية.

هيئة  واأع�ضاء  طلبة  من  اجلامعية  االأ�ضرة  اأفراد  بني  القائمة  ال�ضالت  -  توثيق  ب 
التدري�ص واملوظفني.

جـ -  تنمية ميول الطلبة للرتحال والتجوال.
 د -  اإتاحة الفر�ص املنا�ضبة اللتقاء طلبة اجلامعات العربية واالأجنبية.

 هـ -   اإتاحة الفر�ص املنا�ضبة للطلبة املتفوقني يف الن�ضاطات الطالبية لتمثيل جامعتهم 
يف الدورات واملهرجانات واللقاءات الثقافية والريا�ضية والفنية التي تمُقام داخل البالد 

وخارجها.
�أنو�ع �لرحالت

�ملادة )2(:
اأ -  الرحالت العامة:

 وهي الرحالت التي تنظمها اجلامعة بق�ضد زيارة االأماكن االأثرية وال�ضياحية واالإطالع 
على املعامل احل�ضارية والنه�ضة الثقافية واالقت�ضادية يف االأردن وخارجه.

ب -  الرحالت اخلا�ضة:
والفنية  الريا�ضية  الن�ضاطات  يف  للم�ضرتكني  اجلامعة  تنظمها  التي  الرحالت   وهي 

والثقافية واأن�ضطة اخلدمة العامة بق�ضد حتقيق اأهداف الن�ضاطات.
جـ -   برامج تبادل الزيارات الطالبية:

اجلامعة   بني  تمُعقد  التي  االتفاقيات  وفق  تتم  التي  الطالبية  الرحالت   وهي 
واملوؤ�ض�ضات التعليمية والرتبوية العربية واالأجنبية.

  د -  الرحالت العلمية:
وهي رحالت ذات هدف خا�ص داخل االأردن اأو خارجه ي�ضارك بها جمموعة من الطلبة 

تنطبق عليهم �ضروط معينة.
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�ملادة )3(: 
 يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق:

اأ -   عمادة �ضوؤون الطلبة.
ب -   جمل�ص الطلبة واالأندية يف اجلامعة وذلك وفق ال�ضروط واالإجراءات التالية:

.  اإجراءات رحالت عمادة �ضوؤون الطلبة:  1
املعنيني بها، وذلك  العامة واخلا�ضة جلميع الطلبة  .  تعلن عمادة �ضوؤون الطلبة رحالتها   اأ 

قبل موعد الرحلة بوقت كاٍف و�ضمن برامج �ضنوية تعدها عمادة �ضوؤون الطلبة.
 ب .  يت�ضمن االإعالن للرحلة جميع املعلومات ال�ضرورية اخلا�ضة بها.

 جـ . يتم اختيار الطلبة امل�ضرتكني يف الرحالت وفق ال�ضروط التي ت�ضدرها عمادة �ضوؤون 
الطلبة لكل رحلة.

.   اإجراءات رحالت جمل�ص الطلبة واالأندية الطالبية:  2
قرارها  وتبلغ  بالرحلة  القيام  قرار  النادي  اأو  الطلبة  ملجل�ص  االإدارية  الهيئة  .  تتخذ  اأ 
املتعلقة  املعلومات  كافة  مت�ضمناً  بالرحالت  اخلا�ص  النموذج  تعبئة  ويتم  للعميد، 

بالرحلة.
املعلومات  جميع  االإعالن  ويت�ضمن  الرحلة،  عن  للرحلة  املنظمة  الهيئة  . تعلن   ب 

ال�ضرورية اخلا�ضة بها.
 جـ . يتم تقدمي الطلبات وفق املواعيد التالية:

-   الرحالت الداخلية: ملدة يوم واحد / قبل اأ�ضبوع على االأقل من موعد الرحلة.        
-  الرحالت الداخلية: اأكرث من يوم / قبل اأ�ضبوعني على االأقل من موعد الرحلة.

-   الرحالت اخلارجية: للبالد العربية / قبل اربعة ا�ضابيع على االأقل من موعد الرحلة.
- الرحالت اخلارجية: للبالد االأجنبية / قبل ثمانية ا�ضابيع على االأقل من  موعد الرحلة.

د .  يجب اأن ت�ضتكمل الطلبات املعلومات التالية:
-   نوع الرحلة وم�ضتواها.                              

-   مدة الرحلة.
-   عدد الطلبة امل�ضاركني يف الرحلة.

-   توقيع م�ضرف الرحلة وتوقيع م�ضوؤوله املبا�ضر.
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واأرقامهم  امل�ضاركني  الطلبة  باأ�ضماء  قائمة  مع  ال�ضرورية  املعلومات  تقدمي  .  يتم  هـ 
اجلامعية، مع و�ضل مايل بقيمة اأجرة املوا�ضالت اإىل عميد �ضوؤون الطلبة قبل موعد 

الرحلة بثالثة اأيام على االأقل.
الرحلة  اإىل م�ضرف  املوافقة عليها  القائمة بعد  الطلبة هذه  �ضوؤون  .   تر�ضل عمادة   و 

لاللتزام بها، وكذلك مل�ضرف احلركة لتاأمني وا�ضطة النقل املنا�ضبة.
�ملادة )4(:

اأو االإدارية يف  اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية  اأن يكون من    ي�ضرتط يف امل�ضرف على الرحلة 
اجلامعة اأو من امل�ضرفني املعنيني يف عمادة �ضوؤون الطلبة.

�ملادة )5(:
يجري تعيني م�ضريف الرحالت وفق الرتتيب التايل:

اأ -   الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد / م�ضرف على االأقل لكل )40( طالباً.
)30( طالباً  لكل  واحد  م�ضرف   / يوم  اأكرث من  التي مدتها  الداخلية  -  الرحالت  ب 

باالإ�ضافة اإىل م�ضرفة اإذا كانت الرحلة خمتلطة.
جـ -  الرحالت اخلارجية / م�ضرف عام للرحلة وم�ضرف لكل )25( طالباً باالإ�ضافة اإىل 

م�ضرفة واحدة اإذا كانت الرحلة خمتلطة.
د -   يجري تعيني م�ضريف الرحالت الداخلية واخلارجية بتن�ضيب من العميد املخت�ص اأو 

عميد �ضوؤون الطلبة ح�ضب االخت�ضا�ص وموافقة رئي�ص اجلامعة.
�ملادة )6(:  

يتوىل امل�ضرفون على الرحالت الداخلية واخلارجية االأمور التالية:
اأ -   االإعداد امل�ضبق للرحلة واالإ�ضراف على �ضوؤونها االإدارية واملالية.

ب -   و�ضع الربنامج العام واإ�ضدار التعليمات اخلا�ضة بالرحلة واالإ�ضراف على تنفيذه.
جـ -   مالزمة الطلبة و�ضيلة ال�ضفر ودرجتها واالإقامة داخل االأردن وخارجه.           

د -    تقدمي التقارير الالزمة اإىل رئي�ص اجلامعة فور انتهاء الرحلة.



89

 �الأمور �ملالية
�ملادة )7(:

مبا  الطلبة  �ضوؤون  عمادة  بها  تقوم  التي  العامة  الرحالت  نفقات  يف  اجلامعة    ت�ضاهم 
الرحالت  االنتقال يف  نفقات  وكامل  واالإقامة،  االنتقال  نفقات  )20%( من  يتجاوز  ال 

العلمية.
�ملادة )8(: 

رئي�ص  من  بقرار  اخلا�ضة  الرحالت  يف  الطلبة  م�ضاركة  بنفقات  املالية  االأمور   حتدد 
اجلامعة بناًء على تن�ضيب عميد �ضوؤون الطلبة.

�ملادة )9(: 
 اأ -  ي�ضتفيد الطلبة الذين يتم اختيارهم يف برامج تبادل الزيارات الطالبية ممـا يرد يف 

االتفاقيات املعقودة بني اجلامعة واجلهات االأخرى.
ب -   يف حالة حتّمل اجلامعة اأي نفقات يف برامج تبادل الزيارات الطالبية ي�ضاهم كل 

م�ضرتك مبا ال يقل عن )50%( من النفقات املرتتبة عليه.
�ملادة )10(:

امل�ضاهمة  هذه  من  ي�ضتفيد  وال  الطلبة،  نفقات  تغطية  على  اجلامعة  م�ضاهمة   تقت�ضر 
اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية واالإدارية امل�ضرتكون يف الرحلة.

�ملادة )11(:
ا�ضرتاك الطلبة بالرحلة، ويراعى عند حتديد قيمة   يحدد عميد �ضوؤون الطلبة قيمة 

اال�ضرتاك االأمور التالية:
اأ -   م�ضاهمة اجلامعة يف نفقات الرحلة.

االأماكن  زيارة  ور�ضوم  االإقامة  وتكاليف  واخلارجية  الداخلية  االنتقال  -  اأجور  ب 
ال�ضياحية وامل�ضارح، وغريها من االأماكن املدرجة يف الربنامج العام للرحلة.

اإليها  تنّظم  التي  البلد  يف  املخت�ضة  اجلهات  تقدمها  اأن  ميكن  التي  -  الت�ضهيالت  جـ 
الرحلة.
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�ملادة )12(:  
ال�ضلطات  قبل  الفرق من  ا�ضت�ضافة  نتيجة  اأية رحلة طالبية  املتوافرة يف  املبالغ  حتول 
املخت�ضة يف البالد العربية واالأجنبية اإىل ميزانية الن�ضاط، وذلك من اأجل االإنفاق منها 

عند رد الزيارة للجامعة.
�ملادة )13(: 

 مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )جـ( من املادة الثامنة، يمُ�ضرف للم�ضرفني على الرحالت 
الداخلية واخلارجية عالوات ال�ضفر وفق االأنظمة املالية املعمول بها يف اجلامعة.

�ملادة )14(: 
يتجزاأ من احلياة اجلامعية، وكل ما هو ممنوع وحمظور  الطالبية جزء ال   الرحالت 

داخل احلرم اجلامعي يكون ممنوعاً وحمظوراً يف الرحلة الطالبية.
�ملادة )15(:  

يجب على امل�ضرتكني يف الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات اخلطّية اأو ال�ضفوية 
التي ي�ضدرها امل�ضرف على الرحلة، وكل خمالفة يرتكبها الطالب خالل الرحلة يعاقب 

عليها وفق االأنظمة التاأديبية املعمول بها يف اجلامعة.
�ملادة )16(: 

يثبت  ما  يوم  من  الأكرث  والداخلية  اخلارجية  الرحالت  يف  امل�ضرتكون  الطلبة   يقدم 
موافقة اأولياء اأمورهم على م�ضاركتهم فيها.

�ملادة )17(: 
 ال يمُ�ضمح بتنظيم اأية رحلة اإال وفق هذه التعليمات.

�ملادة )18(:  
رئي�ص اجلامعة م�ضوؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
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تعليمات �سندوق �لكفالة �لتعليمية
للطالب �لذي يفقد معيله ب�سبب �لوفاة �أثناء �لدر��سة يف �جلامعة

�ملادة )1(:
الوفاة  ب�ضبب   معيله  يفقد  الذي  للطالب  التعليمية  الكفالة  ت�ضمى هذه التعليمات "تعليمات 

اأثناء درا�ضته يف اجلامعة"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اإقرارها.
�ملادة )2(:

يكون للكلمات والعبارات حيثما ترد يف هذه التعليمات املعاين املخ�ض�ضة لها اأدناه ما مل تدل 
القرينة على خالف ذلك، وفقاً ملا هو مذكور يف طلب االلتحاق:

اجلامعــــــــــــــــــــــــــــــــة:  جامعة فيالدلفيا.        
جمل�ص االأمنــــــاء:  جمل�ص اأمناء جامعة فيالدلفيا.

جمل�ص اجلامعة:   جمل�ص جامعة فيالدلفيا.
الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــ�ص:    رئي�ص اجلامعة.

الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــب:   الطالب املنتظم يف اجلامعة.
يفقد             الذي  للطالب  فيالدلفيا  جامعة  يف  التعليمية  الكفالة  �ضندوق  ال�ضنــــــــــــــــــــــــــــدوق: 

معيله ب�ضبب الوفاة اأثناء الدرا�ضــــــــــــــــــــــــــة يف  اجلامعة.
املعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل: اأحد االبوين ويف حال وفاة املعيل يتم  حتديد املعيـــــــــــــــــــل البديل  ح�ضبما هو 

مذكور يف طلب االلتحاق اال�ضلي.
اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  جلنة �ضندوق الكفالة التعليمية.

�ملادة )3(: 
اأ -  ي�ضكل رئي�ص اجلامعة يف بداية كل عام جامعي جلنة برئا�ضة عميد �ضـوؤون الطلبة وع�ضوية 
مكتب  ومدير  احلقوق،  كلية  وممثل  والت�ضجيل،  القبول  ومدير  املايل،  املدير  من  كل 
الرقابة الداخلية، ومدير دائرة  اخلدمات الطالبية، لدرا�ضة الطلبات املقدمة لالإ�ضتفادة 

من ال�ضندوق والتن�ضيب لرئي�ص اجلامعة للموافقة.
ب -  يتم تقدمي الطلبات يف عمادة �ضوؤون الطلبة وفق النماذج املعتمدة ح�ضب االأ�ضول.

�ملادة )4(:
االأول  للف�ضلني  امل�ضتحق  للطالب  املعتمدة  ال�ضاعات  ر�ضوم  من   %75 التعليمية:  الكفالة   
والثاين حتى ح�ضوله على درجة البكالوريو�ص من اجلامعة وفق االأنظمة والتعليمات النافذة.

�ملادة )5(:
  ت�ضري اأحكام هذه التعليمات على الطلبة الذين يفقدون املعيل وفقاً لل�ضروط التالية:

اأ -  وفاة املعيل على اأن يتم اإثبات ذلك ب�ضهادة ر�ضمية معتمدة ح�ضب االأ�ضول.      
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ب -  اأن ال يكون الطالب مبعوثاً من جهة ر�ضمية.
جـ-  باإمكان الطالب الذي يفقد معيله بعد التحاقه بالدرا�ضة منذ الف�ضل الدرا�ضي االأول يف 

اجلامعة اال�ضتفادة من �ضندوق الكفالة التعليمية.
د - ي�ضتفيد الطالب من ال�ضندوق يف الف�ضل الذي يلي تاريخ تقدمي الطلب من وفاة املعيل.

هـ - يفقد الطالب حقه يف اال�ضتفادة من �ضندوق الكفالة التعليمية اإذا تدنى معدله الرتاكمي 
يف  االأكادميي  و�ضعه  بت�ضويب  قام  اإذا  ال�ضندوق  من  لالإ�ضتفادة  ويعود   ،)%60( عن 

الف�ضول الالحقة.
ال�ضندوق  امل�ضتفيد من  الطالب  التي يعيد  الدرا�ضية  ال�ضاعات  ال�ضندوق ر�ضوم  و - ال يغطي 

درا�ضتها.
ز -    اأن ال تكون قد �ضدرت بحق الطالب اأية عقوبة تاأديبية من درجة االإنذار املزدوج فما فوق 

قبل احل�ضول على الكفالة اأو بعدها.
بطلب  تقدم  قد  كان  الذي  الدرا�ضي  الف�ضل  يف  معيله  يفقد  الذي  الطالب  باإمكان   – ح 
من  لال�ضتفادة  التقدم  قيده«  »ملغي  يكون  ال  واأن  االأ�ضول،  ح�ضب  فيه  الدرا�ضة  لتاأجيل 

�ضندوق الكفالة التعليمية ح�ضب تعليمات ال�ضندوق .
�ملادة )6(:

يدفع كل طالب مبلغاً قدره خم�ضة دنانري يف بداية الف�ضل الدرا�ضي االأول والثاين وال�ضيفي 
لكل عام جامعي.

�ملادة )7(:
 تدفع اجلامعة منحة بواقع ثالثة دنانري عن كل طالب يف كل من الف�ضلني الدرا�ضيني االأول 

والثاين من كل عام جامعي م�ضاهمة منها يف ال�ضندوق.
�ملادة )8(:

ح�ضب  منه  االإنفاق  يتم  اجلامعة  ح�ضابات  �ضمن  خا�ص  ح�ضاب  يف  ال�ضندوق  اأموال  تو�ضع 
االأ�ضول املالية املرعية.

�ملادة )9(:
تلغي هذه التعليمات جميع التعليمات ال�ضابقة.

�ملادة )10(:
رئي�ص اجلامعة م�ضوؤول عن تنفيذ اأحكام هذه التعليمات.

�ملادة )11(: 
ال اإىل جمل�ص االأمناء اأية اإ�ضكاالت تنتج عن تطبيق هذه التعليمات.  حتمُ
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تعليمات �سندوق �لطالب
�سادرة مبوجب �ملادة )4( من تعليمات �ملجال�س و�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية

يف �جلامعات �خلا�سة رقم )26( ل�سنة 2007م
�ملادة )1(:

تاريخ  من  اعتباراً  بها  ويمُعمل  الطالب"  �ضندوق  "تعليمات  التعليمات  هذه  ت�ضمى 
1995/11/26م.

�ملادة )2(:  
ين�ضاأ يف جامعة فيالدلفيا �ضندوق ي�ضمى �ضندوق الطالب.

�ملادة )3(:
 يهدف اإن�ضاء هذا ال�ضندوق اإىل م�ضاعدة الطلبة املحتاجني يف اجلامعة عن طريق تقدمي 

مبالغ مالية غري م�ضرتدة.
�ملادة )4(: 

  تتاألف موارد ال�ضندوق من:
اأ -   مبلغ �ضنوي من موازنة اجلامعة يخ�ض�ص لهذا الغر�ص.

ب -  الهبات والتربعات واملنح والو�ضايا املقدمة للجامعة لغايات ال�ضندوق.
جـ -  ريع اأموال ال�ضندوق.

�ملادة )5(: 
 تنطبق على املعامالت املالية لل�ضندوق اأحكام النظام املايل املعمول به يف اجلامعة.

�ملادة )6(:
ي�ضكل جمل�ص اجلامعة جلنة يف بداية كل عام درا�ضي ت�ضمى »جلنة �ضندوق الطالب« من:

اأ -    عميد �ضوؤون الطلبة                                      رئي�ضاً
ب -   ع�ضو هيئة تدري�ص من كل كلية                 اأع�ضاء

وتتوىل املهمات التالية:
اأ -   اإعداد موازنة ال�ضندوق وتنفيذها بعد م�ضادقة جمل�ص اجلامعة عليها.

االإيرادات  يت�ضمن  اجلامعة  ملجل�ص  االأكادميي  العام  نهاية  يف  تقرير  ب-   تقدمي 
وامل�ضروفات وعدد الطلبة الذين ا�ضتفادوا من ال�ضندوق.
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املالية  امل�ضاعدة  قيمة  وحتديد  املحتاجني  الطلبة  من  املقدمة  الطلبات  درا�ضة   - جـ 
للطالب املحتاج كل ح�ضب حالته.

�ملادة )7(:
ميكن للطالب اال�ضتفادة من هذا ال�ضندوق اإذا كان يف و�ضع مايل ال ي�ضمح له باال�ضتمرار 

يف درا�ضته اجلامعية وذلك وفق ال�ضروط التالية:
اأ -   اأن يكون م�ضجاًل يف اجلامعة واأنهى فيها درا�ضة ثالثني �ضاعة معتمدة على االأقل.

ب -  اأن ال يكون مبعوثاً من جهة ر�ضمية اأو غري ر�ضمية.
جـ -  اأن ال يكون قد �ضدر بحقه اأي عقوبة تاأديبية يف ذلك العام من درجة اإنذار فاأكرث.

درجة  منح  تعليمات  ح�ضب  االأقل  على  االأدنى  احلد  م�ضجاًل  الطالب  يكون  د-  اأن 
البكالوريو�ص وذلك يف الف�ضل الذي يتقدم فيه بطلب امل�ضاعدة.

هـ -  اأن ال يقل معدله الرتاكمي عن تقدير جيد.
و -  اأن ال تكون قد �ضدرت بحق الطالب اأية عقوبة تاأديبية من درجة االإنذار االأول فما 

فوق قبل احل�ضول على م�ضاعدة ال�ضندوق.
�ملادة )8(:  اإجراءات احل�ضول على امل�ضاعدة:

اأ -   يقوم الطالب بتعبئة الطلب اخلا�ص يف عمادة �ضوؤون الطلبة مرفقاً الوثائق واالأدلة 
التي تثبت اأهليته للح�ضول على امل�ضاعدة.

ب -   تتوىل اللجنة درا�ضة الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة ب�ضاأنها ورفعها اإىل رئي�ص 
الطلب  درا�ضة  عند  جهة  باأي  ت�ضتعني  اأن  للجنة  ويجوز  عليها  للم�ضادقة  اجلامعة 
بق�ضد التاأكد واحل�ضول على معلومات اأوفى واأدق قد تفيدها يف حتديد امل�ضتحقني.

يف  درا�ضته  فرتة  اأثناء  مرتني  الطالب  �ضندوق  من  اال�ضتفادة  للطالب  -  ميكن  جـ 
اجلامعة.
�ملادة )9(:  

رئي�ص اجلامعة م�ضوؤول عن تنفيذ اأحكام هذه التعليمات.
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تعليمات �سندوق ت�سغيل �لطلبة يف جامعة فيالدلفيا
�ملادة )1(: 

بها  ويمُعمل  فيالدلفيا"  جامعة  يف  الطلبة  ت�ضغيل  �ضندوق  التعليمات"تعليمات  هذه  ت�ضمى 
اعتباراً من تاريخ اإقرارها.

�ملادة )2(: 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ض�ضة لها اأدناه. ما 

مل تدل القرينة على خالف ذلك:
اجلامعـــــة:  جامعة فيالدلفيا.

الرئيـــــــ�ص:  رئي�ص جامعة فيالدلفيا.
العمـيـــــــــد:  عميد �ضوؤون الطلبة.
العمـــــــــادة:  عمادة �ضوؤون الطلبة.

ال�ضندوق:  �ضندوق ت�ضغيل الطلبة.
اللجنــــــــــة:  جلنة �ضندوق ت�ضغيل الطلبة.

الطالــــــب:  كل طالب منتظم بالدرا�ضة يف جامعة فيالدلفيا.
�ملادة )3(:

  ين�ضاأ يف جامعة فيالدلفيا �ضندوق ي�ضمى �ضندوق ت�ضغيل الطلبة، ويهدف اإىل ما يلي:
اأ -   توفري فر�ص العمل للطلبة داخل اجلامعة.

ب -  امل�ضاهمة يف توفري احتياجات اجلامعة من القوى الب�ضرية العاملة.
جـ -  تدريب الطلبة وخا�ضة يف جماالت تخ�ض�ضاتهم.

د -  تر�ضيخ العمل كقيمة اجتماعية بني الطلبة.
�ملادة )4(: 

الطلبة  ت�ضغيل  �ضندوق  جلنة  ت�ضمى  درا�ضي  عام  كل  بداية  يف  جلنة  اجلامعة  جمل�ص  ي�ضكل 
وتتكون من:     اأ -   عميد �ضوؤون الطلبة / رئي�ضاً.  

 ب - ع�ضوي هيئة تدري�ص يختارهم رئي�ص اجلامعة.         جـ -   املدير املايل.                   
 د -    مدير �ضوؤون املوظفني.                                هـ -  مدير اخلدمات الطالبية /اأميناً لل�ضر

وتتوىل اللجنة املهام التالية:
1. حتديد مواعيد ت�ضغيل الطلبة.           

2. النظر يف طلبات الت�ضغيل املقدمة من الكلية واجلهات امل�ضتفيدة.
حتديد قيمة �ضاعة العمل.  .3

اعداد موازنة ال�ضندوق وتنفيذها بعد م�ضادقة جمل�ص اجلامعة عليها.  .4
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5. تقدمي تقرير يف نهاية العام اجلامعي ملجل�ص اجلامعة يت�ضمن االيرادات وامل�ضروفات وعدد 
الطلبة الذين ا�ضتفادوا من ال�ضندوق.

�ملادة )5(: 
 يتم ت�ضغيل الطالب يف اجلامعة بناًء على طلب يقدمه للعمادة يف �ضوء احتياجات اجلامعة يف 

املواعيد التي حتددها اللجنة، وتبت اللجنة يف هذا الطلب ا�ضتناداً لل�ضروط التالية:
اأ -  اأن ال يكون قد �ضدرت بحق الطالب اأي عقوبة تاأديبية.

ب - اأن ال يكون الطالب حتت املراقبة االأكادميية.                      
جـ - اأن يكون الطالب م�ضجاًل يف اجلامعة واأنهى درا�ضة ثالثني �ضاعة معتمدة على االأقل بنجاح.       

�ملادة )6(:
  يكون احلد االأق�ضى ل�ضاعات عمل الطالب �ضتني �ضاعة �ضهرياً.

�ملادة )7(: 
بها  يعمل  التـي  االإدارية  الدائرة  اأو  الكلية  تزود  الطالب،  ا�ضتحقاقات  �ضرف  اأجل  من    - اأ    
الطالب عميد �ضوؤون الطلبة بنموذج الت�ضغيل اخلا�ص، يف نهاية كل �ضهر، ويو�ضح فيه ما 

. طبيعة العمل. . مكان عمل الطالب.                      2  يلي:     1 
. الربنامج االأ�ضبوعي للعمل مع بيان عدد ال�ضاعات االأ�ضبوعية التي ا�ضتغلها ال  3

. تقييم اأداء الطالب. طالب.                                           4 
ب -  تقوم الكلية اأو الدائرة التي يعمل فيها الطالب باإبالغ العمادة / الدائرة يف حال ا�ضتنكافه 

اأو انقطاعه عن العمل مع بيان تاريخ اال�ضتنكاف اأو االنقطاع.
�ملادة )8(: 

 يتم توقيف الطالب عن العمل وتبليغ العمادة بذلك يف احلاالت التالية:
اأ -   �ضدور اأي عقوبة تاأديبية بحقه.

ر يف القيام بالواجبات املكلف بها اأو املوكلة اإليه. ب - اإذا ق�ضّ
�ملادة )9(: 

 حتدد اأجور �ضاعات العمل مببلغ ديناراً  واحداً  يف ال�ضاعة، وال تتجاوز اللجنة املخ�ض�ضات املالية 
الواردة لهذا البند يف موازنة اجلامعة.

�ملادة )10(:
 اأ -   تتوىل الدائرة املالية باجلامعة �ضرف اأجور الت�ضغيل بناًء على تن�ضيب من عميد  �ضوؤون 

الطلبة وقرار رئي�ص اجلامعة.
ب -  تمُر�ضد اأجور ت�ضغيل الطلبة غري امل�ضددين الأق�ضاطهم يف ح�ضابهم لدى الدائرة املالية.

�ملادة )11(: 
عميد �ضوؤون الطلبة م�ضوؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
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تعليمات �لتاأمني �ل�سحي لطلبة جامعة فيالدلفيا
�ملادة )1(:

فيالدلفيا". جامعة  لطلبة  ال�ضحي  التاأمني    ت�ضمى هذه التعليمات "تعليمات 
�ملادة )2(: 

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاين املخ�ض�ضة لها اأدناه ما مل تدل 
القرينة على غري ذلك:

 اجلامعة: جامعة فيالدلفيا.
الربنامج  يف  الت�ضجيل  لر�ضوم  وامل�ضدد  ر�ضمياً  امل�ضجل  الطالبة  اأو  الطالب  امل�ضرتك: 

ال�ضباحي يف اجلامعة.
امل�ضت�ضفى  يف  االإقامة  وت�ضمل:  للم�ضرتكني،  تقدم  التي  الطبية  اخلدمات  املعاجلة: 
والفحو�ضات ال�ضريرية واملخربية وال�ضعاعية والعمليات اجلراحية وتقدمي االأدوية وفق 

هذه التعليمات.
املر�ص: املر�ص امل�ضمول بهذا التاأمني هو الذي يحدث بعد تاريخ بدء التاأمني.

�ملادة )3(:
  اال�ضرتاك يف التاأمني ال�ضحي اإجباري جلميع طلبة الربنامج ال�ضباحي يف اجلامعة.

�ملادة )4(:  
اأي ف�ضل درا�ضي مبا يف ذلك الف�ضل ال�ضيفي  يكون التاأمني �ضارياً من بدء الدرا�ضة يف 
)للطلبة امل�ضجلني فيه فقط(، وينتهي بانتهاء اليوم االأخري لذلك الف�ضل وفق التقومي 

اجلامعي املعتمد.
�ملادة )5(: 

 تكون املعاجلة للم�ضرتك فقط، وال يجوز ا�ضتعمال البطاقة اجلامعية من قبل �ضخ�ص 
اآخر، وكل م�ضرتك ي�ضيء ا�ضتعمال هذه البطاقة يعر�ص نف�ضه للم�ضوؤولية القانونية.

�ملادة )6(: 
يف  اأو  اجلامعة  عيادة  يف  املتوفرة  اخلدمات  التعليمات،  هذه  اأحكام  وفق  املعاجلة   ت�ضمل 
اإال  املقرر  النموذج  الذي تعتمده اجلامعة وبتحويل من طبيب اجلامعة على  امل�ضت�ضفى 
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يف احلاالت الطارئة وامل�ضتعجلة، على اأن يتم اإبراز البطاقة اخلا�ضة بالطالب وال�ضارية 
بعد  للجامعة  اأول يوم عمل  واإبالغ طبيب اجلامعة يف  امل�ضت�ضفى  املفعول لدى مراجعة 

دخوله امل�ضت�ضفى.
�ملادة )7(: 

الثالثة. ويف حالة  الدرجة  امل�ضرتكني يف  املعتمدة جلميع  امل�ضت�ضفيات  االإقامة يف   تكون 
لوائح  ح�ضب  التكاليف  فرق  يدفع  اأن  عليه  اأعلى،  درجة  يف  االإقامة  يف  امل�ضرتك  رغبة 

امل�ضت�ضفى املعتمد واملتفق عليه مع اجلامعة.
�ملادة )8(: 

 ال يغطي التاأمني احلاالت التالية:
اأ -   اأي اإ�ضابة اأو مر�ص ين�ضاأ بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة كلياً اأو جزئياً عن:

اأكان  �ضواء  اأو حماولة ذلك  العمد  النف�ص  اإيذاء  اأو حماولة االنتحار،  .   االنتحار   1     
املوؤمن عليه �ضحيح العقل اأم مل يكن.

الناجتة عن احلرب  واالإ�ضابة  واالعتداءات،  بامل�ضاجرات  عليه  املوؤمن  .   ا�ضرتاك   2     
املدنية  واال�ضطرابات  ال�ضغب  واأعمال  واال�ضطرابات  الغزو  املعلنة،  غري  اأو  املعلنة 
واملوؤامرات  والعنف  والع�ضيان  االإرهابية  واالأعمال  والتمرد  العدوانية  واالأعمال 

واحلرب االأهلية والثورات اأو اأي من العمليات �ضبه احلربية.
اأخرى  �ضباقات  اأية  اأو  اليخوت،  النارية،  الدراجات  ب�ضباق  عليه  املوؤّمن  .   ا�ضرتاك   3   

والريا�ضات اخلطرة.
    4 .   ركوب املنطاد اأو البالون اأو الطائرة ما مل يكن املوؤّمن عليه راكباً باأجر يف طائرات 

جتارية مرخ�ص لها.
    5 .   التفاعالت واال�ضعاعات الذرية والنووية اأو التلوث ال�ضعاعي والكوارث الطبيعية 

والوبائية، التلوث الكيماوي والن�ضاطات الكيماوية والبيولوجية.
اإال  الغاية  لهذه  امل�ضتخدمة  والعقاقري  التجميلية  املعاجلة  التجميلية،  -  اجلراحة   ب 
االإ�ضابة داخل خمتربات وور�ص   ( اأي  بالتاأمني  اإذا كانت ناجتة عن حادث م�ضمول 

اجلامعة( اأو اأثناء م�ضاركة الطالب يف ن�ضاط ر�ضمي خارج اجلامعة.
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)وم�ضاعفاتها(،  التاأمني  بدء  قبل  املوجودة  العاهة  اأو  املر�ص  اأو  -  االإ�ضابة   جـ 
مر�ص،  اأو  عّلة  اأي  وجود  نتائجها  تمُظهر  ال  التي  والفحو�ضات  العامة  والفحو�ضات 
من  وغريها  باملنتجعات  العناية  اأو  النقاهة  الطبيعي،  والعالج  الطبيعية  املداواة 
املعاجلة من  واخلتان،  التطعيم  الوقائي،  العالج  اأو احلجر،  والعزل  الراحة  اأماكن 

خالل الطب االت�ضايل.
 د -   االختالل العقلي اأو الع�ضبي، االأمرا�ص النف�ضية، اإدمان الكحول واملخدرات، ال�ضل 
الرئوي، مر�ص االإيدز، االأمرا�ص املزمنة وحاالت احل�ضا�ضية املزمنة، ال�ضرع، عالج 
املعاقني، ال�ضرطان، غ�ضيل الكلى، العالج الكيماوي، االأمرا�ص والت�ضّوهات اخللقية 

والوراثية وم�ضاعفاتها.
 هـ -   كلفة تركيب وثمن االأجهزة الطبية امل�ضاعدة على ال�ضمع واأجهزة اخللع الوركي 
النظارات،  وتركيب  النظر  اإ�ضالح  فح�ص  العيون،  عد�ضات  ال�ضناعية،  واالأطراف 
الباروكات،  امل�ضتعار/  ال�ضعر  والليزك،  الليزر  وعمليات  النظر،  ق�ضر/طول  احلول، 

املواد الطبية امل�ضاعدة كامل�ضّدات واملرابط.
املر�ضية  امل�ضاعفات  وعالج  طبية  و�ضفة  دون  املتعاطاة  والعقاقري  -    االأدوية  و 
واملقويات  املهدئات  امل�ضت�ضفى،  داخل وخارج  الغذائية  املواد  ا�ضتعمالها،  الناجمة عن 
�ضفت لعالج حالة م�ضمولة بالتاأمني، االأدوية  والفيتامينات بجميع اأنواعها اإال اإذا ومُ

غري امل�ضجلة ر�ضمياً كدواء لدى وزارة ال�ضحة االأردنية.
تكون  اأمور  ذلك من  �ضابه  وما  والطاعون  الكولريا  العامة مثل  االأوبئة  -    معاجلة  ز 
احلاالت  معاجلة  على  ترتتب  التي  والنفقات  احلكومية،  ال�ضلطات  م�ضوؤولية  من 

امل�ضتع�ضية الطويلة االأمد كالفالج اأو الك�ضاح اأو العمى.
 ح -    ت�ضخي�ص ومعاجلة االأمرا�ص اجلن�ضية، حاالت العقم بغ�ص النظر عن م�ضبباتها، 
املخربية،  والتحاليل  الطمث،  ا�ضطرابات  عن  الناجتة  االأمرا�ص  اجلن�ضي،  العجز 
وال�ضور ال�ضعاعية امل�ضتخدمة يف ت�ضخي�ص حاالت ا�ضطرابات الهرمونات، الدوايل 

بجميع اأنواعها.
بذلك       متعلقة  فحو�ضات  اأو  عالجات  واأية  واالإجها�ص  والوالدة  احلمل  -  نفقات   ط 
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متعلقة  نفقات  اأو  اإجراءات  اأية  التغطيات(،  جدول  يف  التغطية  اإىل  اأ�ضري  اإذا  )اإال 
مبوانع احلمل على اختالف اأنواعها وم�ضبباتها.

ي -   تركيب االأطراف واملفا�ضل واالأع�ضاء ال�ضناعية وزراعة االأع�ضاء واالأجهزة الطبية 
امل�ضاعدة.

 ك -  اأي اعتالل اأو مر�ص متعلق بالعمود الفقري اإال اأن التامني ي�ضمل اإ�ضابة العمود 
الفقري الناجت عن حادث داخل اجلامعة، اأو اأثناء م�ضاركة الطالب يف ن�ضاط او مهمة 

ر�ضمية خارج اجلامعة.
املرارة،  اأمرا�ص  بوا�ضري،  فتق  واملفا�ضل،  الروماتيزم  اأمرا�ص  احلميدة،  -  االأورام   ل 
ح�ضى الكلى ال تعترب مغطاة اإال بعد انق�ضاء عام درا�ضي كامل من التغطية املتوا�ضلة 

مع اخل�ضوع للفقرة الثالثة اأعاله.
 م -  االأمرا�ص التي تتعلق باملناعة )االيدز، الروماتيزم، مر�ص لوب�ص...(.

ن -   اإ�ضابات املالعب، وي�ضتثنى منها االأ�ضابات التي تتم اأثناء تدريب الفريق وم�ضروط 
بتقرير من مدرب اجلامعة اأن االإ�ضابة متت اأثناء اللعب اأو التدريب مع الفريق.

بع�ص  لت�ضخي�ص  الالزمة  والتحاليل  االأوىل  الزيارة  تعترب  االأحوال  جميع  -   يف   �ص 
االأمرا�ص م�ضمولة �ضمن ال�ضقوف املعلنة للعالج داخل وخارج امل�ضت�ضفى.

م�ضبب  اآخر  طرف  هناك  كان  اإن  ق�ضائية  �ضبهة  ذات  حوادث  التامني  ي�ضمل  ال   -  �ص 
للحادث وبالتحديد حوادث ال�ضري واالإ�ضابة بالعيارت النارية او نتيجة �ضجار داخل 

وخارج اجلامعة.
�ملادة )9(: 

 احلد االأق�ضى ال�ضنوي لقيمة العالج املخ�ض�ص لكل طالب موؤمن عليه )7000( دينار 
�ضبعة اآالف دينار منها مبلغ )400( دينار اأربعمائة دينار للعالج خارج امل�ضت�ضفى )زيارة 
اأطباء ، حتاليل ، اأدوية ، اأ�ضعة( ، والباقي لتغطية العالج للحاالت داخل امل�ضت�ضفيات على 
اأتعاب  اآلف وخم�ضمائة �ضاملة  الواحدة عن )1500(  املر�ضية  اأن ال تزيد كلفة احلالة 

االأطباء وخدمات امل�ضت�ضفى.



101

�ملادة )10(:
حتدد عدد الزيارات بع�ضر زيارات للف�ضل االأول والثاين وزيارتني للف�ضل ال�ضيفي.

�ملادة )11(: 
 يف حالة ترك الطالب للجامعة الأي �ضبب )ان�ضحاب اأو انقطاع اأو ف�ضل( اأو عدم ت�ضديد 

ر�ضوم الت�ضجيل يفقد حقه بالتاأمني ال�ضحي.
�ملادة )12(: 

عند  امل�ضتجد  الطالب  معاملة  م�ضروع  بدون عذر  الدرا�ضة  املنقطع عن  الطالب  يعامل 
اإعادة التحاقه باجلامعة.

�ملادة )13(:
يغطي التامني ال�ضحي تكاليف العالج للحاالت امل�ضمولة وفق الن�ضب التالية : العالج 
من تكلفة العالجات واالأجور الطبية   %90 الثالثة  بالدرجة  املعتمد  امل�ضت�ضفى  داخل 
وخم�ض�ضات امل�ضت�ضفى– وي�ضتثنى من ذلك اخلدمات غري امل�ضنفة كاأدوية : ال�ضيافة ، 

الهاتف .
�ملادة )14(: 

يبت رئي�ص اجلامعة وبتن�ضيب من جلنة التاأمني ال�ضحي يف احلاالت التي ال تنطبق علهيا 
ن�ضو�ص هذه التعليمات.
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اخلدمات و األنشطة الطالبية
�الإر�سـاد �الأكادميـي

  منوذجاً : كليـة تكنـولوجيـا املعلـومـات

الطالب  جتميع  يتم  حيث  طالب،  لكل  اأكادمييا  مر�ضدا  فيالدلفيا  جامعة  توفر   .1  
اإ�ضناد كل جمموعة اإىل  20-30 طالباً، ويتم  امل�ضتجدين يف جمموعات مكونة من 
يتعامل  تخرجهم،  حتى  االأكادميي  مر�ضدهم  �ضيكون  الذي  التدري�ص  هيئة  ع�ضو 
املر�ضد االأكادميي  مع جميع اال�ضتف�ضارات من قبل الطلبة ويقدم امل�ضورة لت�ضجيل 
املواد الدرا�ضية للطالب يف بداية كل ف�ضل درا�ضي ، اأما امل�ضاكل التي ال ميكن التعامل 

معها من قبل املر�ضد االأكادميي فتحال اإىل رئي�ص الق�ضم االكادميي.
     

اإر�ضاد  2. يقوم كل مر�ضد اأكادميي بتثبيت اأوقات حمددة يف جدوله االأ�ضبوعي لغر�ص   
طلبة، اأما اأر�ضاد الطلبة من قبل رئي�ص الق�ضم فتكون متاحة خالل الدوام الر�ضمي 

للجامعة.
    

 3.  اإن الغر�ص من االإر�ضاد االأكادميي هو تقدمي امل�ضورة اإىل الطالب يف االأمور املتعلقة 
وامل�ضاعدة  بالكلية واجلامعة  القوانني اخلا�ضة  للطالب وجميع  االأكادميي  بالق�ضم 
يف اأيه اأمور تهم الطالب �ضواء يف درا�ضته يف الق�ضم  اأو يف حياته خارج اجلامعة وان 
لتذليل  الطالب  يهم  ما  كل  يف  وامل�ضاعدة  اال�ضتماع  يف  يرحب  االأكادميي   املر�ضد 

ال�ضعاب وحتقيق االأهداف املرجوة من عملية االإر�ضاد االأكادميي.
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مهام �ملر�سد �الأكادميي

اإعداد �ضجل اكادميي خا�ص بكل طالب ي�ضتمل على خطة الطالب، املواد املعادلة،   •
املواد التي در�ضها، و�ضعه االكادميي...

تزويد الطالب باخلطة اال�ضرت�ضادية للمواد ح�ضب خطته الدرا�ضية.  •
م�ضاعدة الطالب يف تتبع خطته الدرا�ضية يف نهاية كل ف�ضل درا�ضي.  •

العلمية كل ح�ضب  م�ضاعدة الطالب على فهم متطلبات احل�ضول على الدرجة   •
تخ�ض�ضه من خالل ت�ضل�ضل اختيار املواد الدرا�ضية التي ي�ضجلونها.

م�ضاعدة الطالب يف حتديد العبء الدرا�ضي املنا�ضب له ح�ضب و�ضعه االكادميي   •
يف نهاية كل ف�ضل درا�ضي.

م�ضاعدة الطالب على كيفية الربط بني خمرجات الق�ضم العلمي الذي ينت�ضب   •
اليه مع الفر�ص الوظيفية املتاحة له.

امل�ضرية االكادميية للطالب  التي ميكن ان تعرت�ص  العقبات  العمل على تذليل   •
يف اجلامعة.

ت�ضجيع الطالب على ا�ضتخدام امل�ضادر التعليمية التي توفرها اجلامعة خلدمة   •
امل�ضرية االكادميية له.

مالحظـــات : 
جميع املعلومات املقدمة من الطالب اإىل املر�ضد االكادميي هي �ضرية متاما.  .1

التوا�ضل مع  اأن يتم  درا�ضية معينة يجب  اأي �ضعوبات يف مادة  اإذا كان للطالب   .2
مدر�ص املادة يف البداية. ومن ثم ا�ضت�ضارة املر�ضد االكادميي ب�ضاأن امل�ضائل التي 

هي اأكرث عمومية وميكن للطالب  ا�ضت�ضارة رئي�ص ق�ضمة يف هذه امل�ضائل.
االكادميي  املر�ضد  ا�ضت�ضارة  من  مانع  ال  �ضحية،  م�ضاكل  الطالب  لدى  كان  اإذا   .3

ولكن يف�ضل الذهاب مبا�ضرة اإىل الطبيب اأو اإىل املركز ال�ضحي يف اجلامعة.
      )على الطلبة  اأن ال يرتددوا يف االإ�ضتفادة من هذه اخلدمات يف اأي وقت(
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 دليل نظام �لت�سجيل �الإلكرتوين
قامت اجلامعة بتطبيق نظام الت�ضجيل االإلكرتوين وذلك من خالل موقعها على االإنرتنت، 
اأي مكان يتواجد فيه  اإمكانية الت�ضجيل من خارج اجلامعة ويف  حيث �ضيوفر النظام للطالب 
خالل فرتة الت�ضجيل امل�ضموح بها وحتى عمليات ال�ضحب واالإ�ضافة، كما اأن الطالب ي�ضتطيع 
النهائية  العالمات  وعلى  الدرا�ضية  خطته  وعلى  املطروح  الدرا�ضي  اجلدول  على  االطالع 

والعالمات خالل الف�ضل امل�ضِجل عليه اأواًل باأول.
�خلطو�ت �ل�سرورية قبل بدء ��ستخد�م نظام �لت�سجيل �الإلكرتوين 

اأو�ضاعهم االأكادميية،  1. مراجعة دائرة القبول والت�ضجيل للطلبة غري املنتظمني لت�ضويب 
واإكمال النواق�ص املطلوبة من الطلبة يف ملفاتهم.

املنتظم  القبول والت�ضجيل للطالب  املرور( من دائرة  ال�ضري )كلمة  الرقم  2. احل�ضول على 
وذلك بعد اإبراز الهوية اجلامعية.

االطالع على اجلدول الدرا�ضي املعلن يف الكلية املعنية وعلى موقع اجلامعة االإلكرتوين   .3
ملعرفة امل�ضاقات وال�ضعب وعدد ال�ضاعات التي يرغب الطالب بت�ضجيلها.

على الطالب حتديد اأرقام املواد واأرقام ال�ضعب املراد ت�ضجيلها .  .4
5. ي�ضتطيع الطالب بعد ذلك البدء يف عملية الت�ضجيل االإلكرتوين خالل الفرتة امل�ضموح بها 
واملحددة يف التقومي اجلامعي، وذلك من خالل البوابة االإلكرتونية على موقع اجلامعة:

www.philadelphia.edu.jo
�لبدء با�ستخد�م نظام �لت�سجيل �الإلكرتوين

اىل  الدخول  ثم  االإلكرتونية  البوابة  اإىل  الدخول  ثم  اجلامعة  موقع  اإىل  الدخول   .1
ومتابعة  بالت�ضجيل  مل�ضاعدته  الطالب  يلزم  ما  جميع  حتوي  والتي  الطالب  بوابة 

خطته الدرا�ضية وم�ضريته االأكادميية.
ي�ضتطيع الطالب االطالع على اجلدول الدرا�ضي قبل عملية الدخول اأو بعدها وذلك من   .2

خالل اختيار )اجلدول الدرا�ضي( من القائمة املوجودة على ميني ال�ضا�ضة.
للدخول اإىل الت�ضجيل الذاتي نختار اأواًل )دخول( من القائمة ونكتب الرقم اجلامعي   .3

وكلمة ال�ضر ثم ن�ضغط على زر دخول.
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ويف  نريدها،  التي  العملية  الذاتي  الت�ضجيل  اأ�ضفل  املوجودة  اليمنى  القائمة  من  نختار   .4
ثم  ت�ضجيلها  املراد  ال�ضاعات  الطالب حتديد عدد  املطلوبة، وعلى  الر�ضوم  البداية نختار 
دفعها  املطلوب  االأوىل  والدفعة  املطلوب  الكامل  املبلغ  ملعرفة  احت�ضاب  زر  على  ال�ضغط 
ثم عمل التعهد بال�ضغط على املربع ال�ضغري املوجود قبل التعهد، وبعد االنتهاء تثبيت 

العملية بال�ضغط على زر تثبيت.
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بعد عملية االحت�ضاب على الطالب التوجه للدائرة املالية يف اجلامعة ودفع املبلغ املطلوب   .5
يف ال�ضندوق.

الت�ضجيل  الذاتي  الت�ضجيل  قائمة  من  ويختار  االلكرتونية  للبوابة  الطالب  يتوجه   .6
االلكرتوين لت�ضجيل املواد بال�ضعب التي حددها �ضابقاً، يف هذه ال�ضا�ضة ي�ضتطيع الطالب 

اإدخال رقم املادة ورقم ال�ضعبة املراد ت�ضجيلها وال�ضغط على زر اإ�ضافة.
ت�ضاف ال�ضعب املختارة بطريقة االإدخال اليدوي اإىل اجلدول امل�ضجل عن طريق اخلطة   .7

الدرا�ضية، وي�ضتطيع الطالب حذف ال�ضعبة من اجلدول بال�ضغط على زر حذف.
تظهر للطالب ر�ضالة اإذا كان هنالك خطاأ يف ت�ضجيل امل�ضاق مو�ضحاً فيها نوع اخلطاأ، لذا   .8

يرجى قراءة الر�ضالة بعناية.
ال يعترب الت�ضجيل نهائياً ما مل ي�ضغط الطالب على زر التخزين النهائي اأ�ضفل ال�ضا�ضة،   .9

لذا يرجى التاأكد من امل�ضاقات وال�ضعب بعد اإمتام عملية الت�ضجيل.

امل�ضجل  اجلدول  ق�ضيمة  تظهر  النهائي  والتخزين  الت�ضجيل  عملية  من  االنتهاء  بعد   .10
للطالب، ويجب عليه طباعتها بال�ضغط على زر ق�ضيمة مطبوعة واالحتفاظ باجلدول.

11. ي�ضتطيع الطالب التغيري يف اجلدول امل�ضجل وذلك من خالل اختيار ال�ضحب واالإ�ضافة 
من قائمة الت�ضجيل الذاتي وبنف�ص طريقة الت�ضجيل.

حتى  ت�ضجيله  بداية  من  واالإ�ضافة  ال�ضحب  بعملية  اال�ضتمرار  الطالب  ي�ضتطيع  مالحظة: 
انتهاء وقت ال�ضحب واالإ�ضافة املحدد يف التقومي اجلامعي.
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�الإجر�ء�ت �الإد�رية �ملتبعة يف د�ئرة �لقبول و�لت�سجيل 
اواًل : تاأجيل الدرا�ضة:

يجوز للطالب اأن يوؤجل درا�ضته يف اجلامعة مدة ال تزيد على اأربع ف�ضول �ضواء كانت منقطعة 
اأو مت�ضلة وميكن ملجل�ص العمداء النظر يف التاأجيل ملدة تزيد عن )4( ف�ضول وال تتجاوز )6( 
ف�ضول �ضريطة توفر �ضاغر يف التخ�ض�ص املطلوب حني العودة اىل اجلامعة وال يجوز تاأجيل 

الدرا�ضة للطالب اجلديد اأو املنتقل. 
وتتم عملية التاأجيل وفق االإجراءات التالية: 

يعبئ الطالب منوذجاً خا�ضاً لهذه الغاية يح�ضل عليه من دائرة القبول والت�ضجيل اأو من املوقع   .1
االلكرتوين للجامعة )القبول والت�ضجيل – مناذج( .

مراجعة الدائرة املالية.  .2
مراجعة م�ضجل الكلية املعني.  .3

مراجعة مكتب خدمة العلم للذكور من اجلن�ضية االأردنية من مواليد عام 1989 فما فوق.  .4
مراجعة عميد الكلية املخت�ص والذي يقوم بدوره باإر�ضال النموذج اىل دائرة القبول والت�ضجيل.   .5

ثانياً :  االن�ضحاب من اجلامعة: 
اأي وقت وتتم عملية االن�ضحاب من اجلامعة وفق  ميكن للطالب االن�ضحاب من اجلامعة يف 

االجراءات التالية:
يعبئ الطالب منوذجاً خا�ضاً لهذه الغاية يح�ضل علية من دائرة القبول والت�ضجيل اأو من املوقع   .1

االإلكرتوين للجامعة )القبول والت�ضجيل – مناذج( .
وهي  مندوبيها  توقيع  على  واحل�ضول  مراجعتها  عليه  يجب  التي  الدوائر  مراجعة   .2
املالية(  الدائرة  اللوازم،  دائرة  الطلبة،  �ضوؤون  عمادة  املكتبة،  املعني،  الق�ضم  )رئي�ص 

3. يراجع م�ضجل الكلية العتماد توقيعه وت�ضليمه براءة الذمة.
ثالثاً : االنتقال من ق�ضم اإىل اآخر يف اجلامعة 

يتم تقدمي طلبات االنتقال اإىل دائرة القبول والت�ضجيل قبل بداية الف�ضل الدرا�ضي االأول او الثاين 
اأو ال�ضيفي من كل عام ويبت يف هذه الطلبات وفق ال�ضروط التالية:

اأن ال يكون الطالب قد ف�ضل اأو انتقل من الق�ضم الذي يرغب يف االنتقال اليه.  .1
2.اأن يكون حمققٌا الأ�ض�ص القبول املعتمدة يف التخ�ض�ص الذي يرغب يف االنتقال اليه �ضنة التحاقه 

يف اجلامعة.
ان يتوفر ال�ضاغر يف الق�ضم الذي يرغب يف االنتقال اليه .  .3
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التي  الكلية  وعميد  الق�ضم  رئي�ص  االأكادميي،  املر�ضد  املادة،  مدر�ص  من  كل  من  النموذج  توقيع   .2
ينتمي اليها الطالب والذي يقوم بدوره باإر�ضال النموذج اىل دائرة القبول والت�ضجيل بعد ح�ضول 

الطالب على ن�ضخته.
- يجوز للطالب االن�ضحاب من جميع مواد الف�ضل الدرا�ضي و بالتايل يعترب موؤجال لذلك الف�ضل 

وذلك ح�ضب االإجراءات التالية:
يعبئ الطالب منوذجاً خا�ضاً لهذه الغاية يح�ضل عليه من دائرة القبول والت�ضجيل اأو من املوقع   .1

االلكرتوين )القبول والت�ضجيل- مناذج( .
توقيع النموذج من كل من مدر�ص املادة و املر�ضد االأكادميي ورئي�ص الق�ضم وعميد الكلية التي   .2

ينتمي اليها الطالب.
يتم ار�ضال النموذج اىل دائرة القبول والت�ضجيل.   .3

�ضاد�ضاً: طلب �ضهادة ح�ضن �ضرية و�ضلوك :
�ضرية  ح�ضن  �ضهادة  على  احل�ضول  من  اخلريج  والطالب  اجلامعة  من  املن�ضحب  الطالب  ي�ضتطيع 

و�ضلوك وذلك ح�ضب االإجراءات التالية:
يعبئ الطالب منوذجاً خا�ضاً لهذه الغاية يح�ضل عليه من دائرة القبول والت�ضجيل اأو من املوقع   .1

االلكرتوين للجامعة ) القبول والت�ضجيل –مناذج(.
2.مراجعة عمادة �ضوؤون الطلبة )دائرة اخلدمات الطالبية( والتي تقوم بدورها مبنح الطالب �ضهادة 

ح�ضن �ضرية و�ضلوك . 
�ضابعاً : درا�ضة مادة بديلة للطلبة املتوقع تخرجهم :

املادة غري مطروحة يف  وكانت هذه  واحدة فقط  اإجبارية  مادة  احتمال تخرج طالب على  توقف  اإذا 
الف�ضل الذي يتخرج فيه اأو ما هو يف حكم ذلك فلعميد كليته بعد اخذ راأي رئي�ص الق�ضم ان يوافق 

على اأن يدر�ص الطالب مادة بديلة عنها وذلك ح�ضب االإجراءات التالية: 
يعبئ الطالب منوذجاً خا�ضاً لهذه الغاية يح�ضل عليه من دائرة القبول والت�ضجيل اأو من املوقع   .1

االلكرتوين للجامعة ) القبول والت�ضجيل –مناذج(.
مراجعة الكلية املعنية الختيار املادة املراد درا�ضتها.  .2

مراجعة م�ضجل الكلية املعني لبيان اإذا كانت املادة املراد درا�ضتها حمققة ل�ضروط املادة البديلة.  .3



ً
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طلب تاأ�سرية دخول �إىل �ململكة �الأردنية �لها�سمية

اواًل: التعليمات العامة الإ�ضدار تاأ�ضرية الدخول :
1.  تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�ضم الطلبة الوافدين  .

اأن يكون الطالب م�ضدداً لر�ضوم االلتحاق وجزء من الر�ضوم الدرا�ضية .  .2
ان تكون �ضالحية جواز ال�ضفر / وثيقة ال�ضفر �ضارية املفعول الأكرث من �ضتة ا�ضهر.  .3

العربية  اململكة  يف  املقييمني  الوئاثق  حملة  من  الفل�ضطينية  اجلن�ضية  من  الطلبة  على   .4
ال�ضعودية ا�ضدار تاأ�ضرية اخلروج والعودة ملدة تتجاوز �ضتة اأ�ضهر ويف�ضل ان تكون 9 اأ�ضهر 

فاأكرث .

ثانياً: الوثائق املطلوبة:
�ضورة �ضخ�ضية واحدة .  .1

�ضورة عن جواز ال�ضفر ال�ضفحات االأوىل واملبني فيها ا�ضم ال�ضخ�ص وتاريخ �ضدور اجلواز   .2
/ الوثيقة  .

�ضورة عن اإقامة الطالب من بلد القدوم اإىل اململكة االأردنية الها�ضمية وي�ضرتط فيها :   .3
�ضالحيتها الأكرث من �ضتة اأ�ضهر خ�ضو�ضاً حلملة الوثائق الفل�ضطينية .  -

اأو  ال�ضورية  الهوية  عن  �ضورة  ارفاق  واللبنانية  ال�ضورية  الفل�ضطينية  الوثائق  حلملة   -
اللبنانية على  اأن يكون دخولهم اإىل اململكة االأردنية الها�ضمية عرب احلدود امل�ضرتكة مع 
�ضوريا ولبنان وي�ضتثنى من ذلك من يقيم خارج �ضوريا اأو لبنان وحا�ضل على اإقامة �ضنوية 

يف البلد الذي يقيم فيه .

مالحظة هامة جداً
ال�ضنوية وجتديدها  واالإقامة  الها�ضمية  االأردنية  اململكة  اإىل  الدخول  تاأ�ضرية  تخ�ضع طلبات 

للتعليمات ال�ضادرة من وزارة الداخلية االأردنية.
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 طلب �حل�سول على �إذن �الإقامة �ل�سنوية 
اواًل : التعليمات العامة الإ�ضدار اإذن االإقامة ال�ضنوية :

1.  تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�ضم الطلبة الوافدين .
اأن يكون الطالب م�ضجاًل يف اجلامعة للحد االأدنى من العبء الدرا�ضي  .  .2

الطالب الذي حتمل اأمه اجلن�ضية االأردنية يجب ان يكتب ا�ضم الوالدة من اربع مقاطع   .3
والرقم الوطني العائد لها .

الها�ضمية  االأردنية  اململكة  خارج  اإقامة  على  الفل�ضطينية  الوثائق  حملة  الطلبة  ح�ضول   .4
�ضاحلة الأكرث من �ضتة اأ�ضهر .

اأمني لتحديد ال�ضكن وتثبيت التحديد على جواز ال�ضفر  مراجعة الطالب الأقرب مركز   .5
على ان يرفق الطالب للمركز االأمني عقد االيجار .

ثانياً : الوثائق املطلوبة :
�ضورة �ضخ�ضية واحدة .  .1

�ضورة عن جواز ال�ضفر لل�ضفحات التالية :   .2
ال�ضفحات االأوىل لغاية �ضفحة التجديد .  -

�ضفحة ختم اآخر دخول اإىل اململكة االأردنية الها�ضمية .  -
- ال�ضفحة املثبت عليها ليبيل الدخول اإىل اململكة االأردنية الها�ضمية .

املفعول  �ضارية  الفل�ضطينية  الوثائق  القدوم حلملة  بلد  ال�ضنوية من  االإقامة  �ضورة عن   .3
الأكرث من 6 اأ�ضهر  .

اأو اللبنانية املقيمني يف  اأو اللبنانية حلملة الوثيقة ال�ضورية  �ضورة عن الهوية ال�ضورية   .4
�ضوريا اأو لبنان .

ا�ضهر   �ضتة  املفعول الأكرث من  �ضارية  الوثائق  والعودة حلملة  تاأ�ضرية اخلروج  �ضورة عن   .5
للمقيمني يف املمكلة العربية ال�ضعودية . 

ثالثاً : جواز ال�ضلطة الفل�ضطينية الأبناء قطاع غزة :
- اثبات طالب �ضادر من دائرة القبول والت�ضجيل .  : املطلوبة  الوثائق   .1

                                      -�ضورة عن جواز ال�ضفر  + الهوية الفل�ضطينية .
ثانياً : جواز ال�ضلطة الفل�ضطينية الأبناء ال�ضفة الغربية :

على هوؤالء الطلبة مراجعة دائرة املتابعة والتفتي�ص مبا�ضرة .  .1
اثبات طالب �ضادر من دائرة القبول والت�ضجيل . -�ضورة عن جواز   : املطلوبة  الوثائق   .2

بطاقة اجل�ضور .    ال�ضفر .       - 
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 طلب جتديد �إذن �الإقامة �ل�سنوية

اواًل : التعليمات العامة لتجديد اإذن االإقامة ال�ضنوية :

تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�ضم الطلبة الوافدين .   .1
اأن يكون الطالب م�ضجاًل يف اجلامعة للحد االأدنى من العبء الدرا�ضي  .  .2

انتهاء  موعد  من  �ضهر  قبل  ال�ضنوية  لالإقامة  جتديده  عدم  م�ضوؤولية  الطالب  يتحمل   .3
االإقامة .

ثانياً : الوثائق املطلوبة :
�ضورة �ضخ�ضية واحدة .  .1

�ضورة عن جواز ال�ضفر لل�ضفحات التالية :   .2
ال�ضفحات االأوىل لغاية �ضفحة التجديد .  -

�ضفحة ختم اآخر دخول اإىل اململكة االأردنية الها�ضمية .  -
ال�ضفحة املختوم عليها حتديد ال�ضكن .  -

ال�ضفحة املختوم عليها بيانات االإقامة ال�ضنوية االأردنية .  -
- ال�ضفحة املثبت عليها ليبيل الدخول اإىل اململكة االأردنية الها�ضمية .

 6 املفعول الأكرث من  الوثائق �ضارية  القدوم حلملة  ال�ضنوية من بلد  االإقامة  �ضورة عن   .3
اأ�ضهر .

�ضورة عن االإقامة ال�ضنوية االأردنية .  .4
�ضورة عن الهوية ال�ضورية اأو اللبنانية حلملة الوثيقة ال�ضورية اأو اللبنانية للمقيمني يف   .5

�ضوريا اأو لبنان  .
ا�ضهر  �ضتة  املفعول الأكرث من  �ضارية  الوثائق  والعودة حلملة  تاأ�ضرية اخلروج  �ضورة عن   .6

للمقيمني يف املمكلة العربية ال�ضعودية .
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 طلب نقل كفالة وجتديد �إذن �الإقامة �ل�سنوية 

اواًل : التعليمات العامة لنقل الكفالة وجتديد اإذن االإقامة ال�ضنوية :
تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�ضم الطلبة الوافدين .   .1

اأن يكون الطالب م�ضجاًل يف اجلامعة للحد االأدنى من العبء الدرا�ضي  .  .2
يتحمل الطالب م�ضوؤولية عدم نقله للكفالة وجتديد اإذن االإقامة ال�ضنوية خالل �ضهر من   .3

انتقاله للجامعة .
ثانياً : الوثائق املطلوبة : 
�ضورة �ضخ�ضية واحدة .  .1

الطلبة املنتقلني من جامعات اآخرى يرفق مايلي :   .2
�ضورة عن براءة الذمة ال�ضادرة من اجلامعة املنتقل منها.   -

الطلبة الراغبني بنقل الكفالة من م�ضمى �ضخ�ص ان يرفق مايلي :   .3
- �ضورة عن هوية االإقامة ال�ضنوية لل�ضخ�ص الكفيل مثل ) اإقامة االأب (.

- �ضورة عن جواز ال�ضفر للكفيل ال�ضابق .
4.�ضورة عن جواز �ضفر الطالب لل�ضفحات التالية : 

ال�ضفحات االأوىل لغاية �ضفحة التجديد .  -
�ضفحة ختم اآخر دخول اإىل اململكة االأردنية الها�ضمية .  -

ال�ضفحة املختوم عليها حتديد ال�ضكن .  -
ال�ضفحة املختوم عليها بيانات االإقامة ال�ضنوية االأردنية .  -

- ال�ضفحة املثبت عليها ليبيل الدخول اإىل اململكة االأردنية الها�ضمية .
5.�ضورة عن االإقامة ال�ضنوية من بلد القدوم حلملة الوثائق �ضارية املفعول الأكرث من 6 اأ�ضهر  

6.�ضورة عن االإقامة ال�ضنوية االأردنية .
7.�ضورة عن الهوية ال�ضورية اأو اللبنانية حلملة الوثيقة الفل�ضطينية.

ا�ضهر  �ضتة  من  الأكرث  املفعول  �ضارية  الوثائق  حلملة  والعودة  اخلروج  تاأ�ضرية  عن  8.�ضورة 
للمقيمني يف املمكلة العربية ال�ضعودية .
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 طلب �حل�سول على هوية �الإقامة �ل�سنوية 
الطالب  على  نقلها  اأو  جتديدها  اأو  ال�ضنوية  لالإقامة  الر�ضمية  املوافقة  على  احل�ضول  بعد 
املركز  اأن يتم تزويد  االإقامة على  ال�ضكنية ال�ضدار هوية  اأمني ملنطقته  مراجعة اقرب مركز 

االأمني بالوثائق التالية : 
اثبات طالب �ضادر من دائرة القبول والت�ضجيل وم�ضدق من وزارة التعليم العايل .  .1

�ضورة �ضخ�ضية عدد 2 .  .2
�ضورة عن جواز / وثيقة ال�ضفر لل�ضفحات التالية :   .3

-  ال�ضفحة االأوىل واملبني فيها معلومات الطالب .
ال�ضفحة املختوم عليها ختم اآخر دخول لالأردن .  -

�ضفحة حتديد ال�ضكن .  -
كتاب موافقة الداخلية ويتم تزويدكم به من قبل ق�ضم الطلبة الوافدين يف اجلامعة.  .4

�ضهادة �ضحية ) فقط عند ا�ضدار االإقامة الأول مرة (.   .5
ت�ضدر هذه ال�ضهادة من مراكز االأمرا�ص ال�ضدرية احلكومية يف اململكة االأردنية الها�ضمية   -

واملراكز املعتمدة فقط. وعلى ن�ضختني .
مدة �ضالحية ال�ضهادة �ضنة من تاريخ �ضدورها ما مل يغادر البالد .  -

التعطى والت�ضدق �ضورة عن هذه ال�ضهادة .  -
ي�ضاف مايلي حلملة الوثائق :  .6

الوثائق  حلملة   ( االأردن  خارج  فيها  يقيم  التي  الدولة  يف  الطالب  اإقامة  عن  �ضورة   -
الفل�ضطينية( .

�ضورة عن اخلروج والعودة ) حلملة الوثائق الفل�ضطينية ( .   -

طلب �العفاء من غرمات �لتاأخري للطلبة غري �الأردنيني 
لالعفاء من غرامات التاأخري اخلا�ضة بالطلبة غري االأردنيني الدار�ضني يف اجلامعات االأردنية 

يقوم الطالب مبايلي :
1.  مراجعة مديرية االإقامة واحلدود املركز الرئي�ضي يف عمان اأو االق�ضام املعتمدة من املديرية  

يقوم الطالب بتقدمي طلب اعفاء من الغرامات مرفقاً مع الطلب اثبات طالب م�ضدق من   .2
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .
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ت�سديد ملف �الإقامة �ل�سنوية
على جميع الطلبة احلا�ضلني على اإقامة �ضنوية بكفالة جامعة فيالدلفيا ت�ضديد ملف االإقامة 
لدى مديرية االإقامة واحلدود يف حال االن�ضحاب اأو التخرج من اجلامعة ويف حال االنقطاع 

عن الدرا�ضة �ضتقوم اجلامعة بتبليغ اجلهات املخت�ضة الجراء مايلزم .
لت�ضديد ملف االإقامة ال�ضنوية يتم مايلي : 

مراجعة ق�ضم الطلبة الوافدين يف اجلامعة .  .1
�ضيقوم الق�ضم بتزويدكم  بالنموذج املخ�ض�ص لذلك .  .2

ال�ضفر  جواز  اح�ضار  �ضرورة  مع  امللف  لت�ضديد  واحلدود  االإقامة  مديرية  مراجعة    .3
للمديرية.

بعد ت�ضديد امللف يتم العودة لق�ضم الطلبة الوافدين مرفقاً �ضورة عن جواز ال�ضفر �ضفحة   .4
البيانات ال�ضخ�ضية وال�ضفحة املختوم عليها معلومات  ت�ضديد ملف االإقامة ال�ضنوية .

طلب �حل�سول على لوحة �أردنية موؤقتة ملركبات �لطلبة
اواًل : التعليمات العامة :

1.  تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�ضم الطلبة الوافدين .
اأن يكون الطالب م�ضجاًل يف اجلامعة للحد االأدنى من العبء الدرا�ضي  .  .2

3. اأن يكون حا�ضل على االإقامة ال�ضنوية يف اململكة االأردنية الها�ضمية .
ثانياً : الوثائق املطلوبة :

1. �ضورة �ضخ�ضية واحدة .
2.�ضورة عن جواز ال�ضفر ال�ضفحات االأوىل لغاية �ضفحة التجديد .

3. �ضورة عن االإقامة ال�ضنوية االأردنية .
مالحظة هامة : 

يف حال ح�ضول الطالب غري االأردين على لوحة اأردنية موؤقتة ملركبته اأن يقوم بت�ضليمها اإىل 
دائرة اجلمارك واحل�ضول على براءة ذمة منهم يف حال ) االن�ضحاب اأو االنقطاع اأو التخرج من 

اجلامعة ( وخالف ذلك لن مينح الطالب اي وثيقة ر�ضمية من اجلامعة .
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تعليمات و�سروط �لتقدم ملنح �لتفوق �لريا�سي 
1. حتدد ن�ضبة منح التفوق الريا�ضي ب 50 % اأو 20 % وفقاً لتعليمات املنح والت�ضهيالت 

املالية يف جامعة فيالدلفيا .
2. الوثائق املطلوبة عند تقدمي الطلب :

- �ضهادة الثانوية العامة م�ضدقة من وزارة الرتبية والتعليم .
- �ضهادة / �ضهادات التفوق الريا�ضي م�ضدقة على النحو التايل :

اأ.ال�ضهادة ال�ضادرة من االندية الريا�ضية يتم ت�ضديقها من اجلهات املخت�ضة  بذلك .
ب.ال�ضهادات ال�ضادرة من املدار�ص ، يتم ت�ضديقها من قبل مديرية الرتبية والتعليم يف 

املحافظه ثم من وزارة الرتبية والتعليم .
- يرفق مع الطلب �ضورة �ضخ�ضية حديثة.

تكون املفا�ضلة بني املتقدمني ح�ضب اال�ض�ص التالية :   .3
- معدل الطالب يف �ضهادة الثانوية العامة 

- م�ضتوى �ضهادة التفوق الريا�ضي 
- االلعاب التي ي�ضملها اخل�ضم وفق حاجة اجلامعة 

- االختبارات العملية للمهارات واللياقة البدنية 
- املقابلة ال�ضخ�ضية 
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 طلب  �حل�سول على ت�سريح دخول مركبات �لطلبة
التوجه اىل مكتب اخلدمات الطالبية رقم )104( املوجود يف الطابق االر�ضي يف عمادة   .1

�ضوؤون الطلبة  م�ضطحبني معهم ما يلي :
البطاقة اجلامعية.  -

رخ�ضة ال�ضيارة )دفرت ال�ضيارة(.  -
اأن يكون الطالب م�ضجاًل للف�ضل الذي يريد ا�ضدار الت�ضريح  له .  -

تعبئة الطلب اخلا�ص با�ضدار ت�ضريح الدخول لدى م�ضرف اخلدمات الطالبية واخذ املوافقة.  .2
من  وموقع  الدخول  ت�ضريح  با�ضدار  اخلا�ص  الطلب  ومعه  املالية  الدائرة  اإىل  التوجه   .3
م�ضرف اخلدمات الطالبية لت�ضديد قيمة ر�ضوم الت�ضريح واح�ضار الو�ضل املايل ال�ضتالم 

الت�ضريح الر�ضمي .
اعادة الطلب اخلا�ص با�ضدار ت�ضريح الدخول والو�ضل املايل ال�ضادر من الدائرة املالية   .4

بر�ضوم الت�ضريح  اإىل مكتب م�ضرف اخلدمات الأخذ الال�ضق 
يثبت الال�ضق على ال�ضطح الداخلي للزجاج االمامي لل�ضيارة التي مت اخذ املوافقة عليها   .5
بعد اإزالة اي ال�ضق قدمي عليه ومينع و�ضع الال�ضق على اي �ضيارة اخرى بدون علم عمادة 
�ضوؤون الطلبة ويف حال فقدان الال�ضق الإي �ضبب كان يتحمل الطالب م�ضوؤولية ذلك وال 

ي�ضرف له ال�ضق بديل االإ بعد دفع ر�ضوم جديدة .

طلب �حل�سول على �لهوية �جلامعية
ا�ضدار البطاقة اجلامعية للطلبة اجلدد / الأول مرة

الطابق  يف  املوجود   )101( رقم  الطالبية  اخلدمات  مكتب  مبراجعة  اجلدد  الطلبة  يقوم   
االر�ضي يف عمادة �ضوؤون الطلبة  م�ضطحبني معهم ما يلي :

�ضورة �ضخ�ضية حديثة الت�ضوير.       2.اثبات �ضخ�ضية ) هوية االأحوال اأو جواز ال�ضفر (.  .1
جدول املواد امل�ضجلة .  .3

يعترب الطالب امل�ضتجد فاقداً للبطاقة اجلامعية اذا مل يقم باإ�ضدارها خالل الف�ضل االأول   .4
من تاريخ التحاقه باجلامعة واالإ فعليه دفع الر�ضوم امل�ضتحقة بذلك اذا تاأخر باإ�ضدارها 

اىل الف�ضول الالحقة .
ا�ضدار البطاقة اجلامعية بدل تالف / بدل فاقد 
1. و�ضل مايل بقيمة الر�ضوم امل�ضتحقة بذلك �ضادر من الدائرة املالية.

�ضورة �ضخ�ضية حديثة الت�ضوير. 2.اثبات �ضخ�ضية ) هوية االأحوال اأو جواز ال�ضفر (.   3. 
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 تعليمات بر�ءة �لذمة للخريجني 
1.  يتم ا�ضتالم منوذج براءة الذمة من دائرة القبول والت�ضجيل ال�ضتكمال التواقيع املبينة يف النموذج 

على جميع اخلريجني اإجراء تقييم اع�ضاء الهيئة التدري�ضة من خالل املوقع االلكرتوين   .2
قبل  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  خمتربات  مراجعة  اأو   ، االلكرتونية(  )البوابة  للجامعة 

توقيع منوذج براءة الذمة .
على جميع اخلريجني مراجعة مكتبة اجلامعة لت�ضوية االمور املتعلقة بالكتب امل�ضتعارة .  .3

براءة  لتوقيع   ) كارد  املا�ضرت   ( العاملية  البطاقات  �ضركة  على جميع اخلريجني مراجعة   .4
الذمة واملوجودة يف مبنى عمادة �ضوؤون الطلبة .

ذلك  وخالف  املالية  للدائرة  لت�ضليمها  اجلامعية  الهوية  اح�ضار  اخلريجني  جميع  على   .5
�ضيتم تغرمي الطالب بدل هوية جامعية .

على جميع اخلريجني اح�ضار اثبات �ضخ�ضية .  .6
على جميع الطلبة الوافدين اخلريجني :  .7

-  احلا�ضلني على اإقامة �ضنوية بكفالة جامعة فيالدلفيا اح�ضار هوية االإقامة وجواز ال�ضفر 
لت�ضوية امور االإقامة .

- احلا�ضلني على لوحة اأردنية موؤقتة ت�ضليم اللوحة لدائرة اجلمارك واح�ضار براءة ذمة من 
اجلمارك وتل�ضيمها لق�ضم الطلبة الوافدين .

ان  الطلبة على  �ضوؤون  الطلبة اخلريجني يف عمادة  ق�ضم  التخريج من  روب  ا�ضتالم  يتم   .8
يح�ضر الطالب منوذج ا�ضتالم روب التخرج من الدائرة املالية .

ت�سوير �خلريجني للكتاب �ل�سنوي 
الكتاب  لغايات  املتوقع تخرجهم  الطلبة  ت�ضوير  الطلبة عن مواعيد  �ضوؤون  تعلن عمادة   .1
ال�ضنوي اإذ يجب على الطلبة املتوقع تخرجهم مراجعة ا�ضتديو اجلامعة لهذه الغاية بعد 

بدء الف�ضل الدرا�ضي بثالثة ا�ضابيع .
الطلبة اخلريجني يف عمادة  بها لدى ق�ضم  باملغلف اخلا�ص  ال�ضور حمفوظة  ت�ضليم  يتم   .2
املغلف ويعاد  ( واملذكورة على  الطالب نف�ضه  املعلومات ) من  الطلبة  بعد تدوين  �ضوؤون 

كتابتها خلف ال�ضورة .
القبول  دائرة  ك�ضف  يف  املذكورين  تخرجهم  املتوقع  للطلبة  فقط  ال�ضور  اعتماد  يتم   .3

والت�ضجيل و�ضيتم اتالف اي �ضورة الي طالب غري مذكور يف الك�ضف .   
االلتزام الكامل بتعليمات الت�ضوير والتقيد بت�ضليم ال�ضورة لدى ق�ضم اخلريجني ل�ضمان   .4

عر�ضها يف الكتاب ال�ضنوي .
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خدمات  �ملركز �ل�سحي
اإن املركز ال�ضحي بجامعة فيالدلفيا هو مركز �ضحي حديث ومتطور، حيث يقوم على 

خدمة الطلبة يف اجلامعة، وكافة العاملني فيها داخل احلرم اجلامعي.
اآلية العمل يف املركز ال�ضحي تق�ضم لعدة فئات:

: يتم معاجلتها داخل املركز، حيث يتم فح�ضها وت�ضخي�ضها واإعطاء  االأوىل  الفئة   .1
العالج املنا�ضب للحالة وت�ضرف الو�ضفة من �ضيدلية اجلامعة.

اإىل  حتويلها  يتم  املركز  داخل  عالجها  يتم  مل  واذا  ت�ضخي�ضها  يتم  الثانية:  الفئة   .2
امل�ضت�ضفيات املعتمدة لدى �ضركة التاأمني التي تدير تاأمني الطلبة/ ال�ضركة العربية 

الإدارة النفقات ال�ضحية/ ميدك�ضا.
كحاالت  الر�ضمي  الدوام  �ضاعات  بعد  امل�ضت�ضفيات  مبراجعة  تقوم  الثالثة:  الفئة   .3
طارئة، ويتم معاجلتها من قبل اأخ�ضائيني، اأو ق�ضم الطوارئ، اأو يتم اجراء عمليات 
جراحية لها مثل الزائدة الدودية، عالج الك�ضور، اأو اأي حالة اأخرى مثل نوبات الكلى 

واملرارة وحاالت الت�ضمم الغذائي .... الخ.
الرابعة: يتم اإجراء عمليات جراحية مثل الفتق، البا�ضور، املرارة، ح�ضى الكلى   الفئة   .4

اأو اأي حالة اأخرى ت�ضتدعي ذلك ، من خالل اعطائهم منوذج حتويل مبا�ضر.
اجلامعة،  يف  املدرب  مع  الريا�ضية  االألعاب  اأثناء  املالعب  اإ�ضابات  اخلام�ضة:  الفئة   5
يتم عالجها مهما بلغت التكلفه، من عمليات ومتابعات للحالة، حتت اإ�ضراف املدرب 

الريا�ضي.
ال�ضاد�ضة: اإ�ضابات العمل اأو التدريب، يتم اإ�ضعافها وحتويلها اإىل امل�ضت�ضفيات  الفئة   .6
الطلبة  فئات  لكافة  العالج  تكاليف  من   ،%90 بتغطية  اجلامعة  تقوم  حيث 
املذكورين اأعاله، اإ�ضافة للموظفني حيث يتم حتويل املري�ص ح�ضب حالته ومر�ضه 

اإما لالأخ�ضائي املعني اأو اإىل م�ضت�ضفى ملتابعة عالجه.
اأ�ضف اإىل ذلك معاجلة اأي حالة من الزوار اأثناء احلفالت اأو اأي زيارة اأخرى مت اإ�ضابتها 
اأو نقلها اإىل  اأو اأي حالة مر�ضية اأخرى، حيث يتم معاجلتها  اأو مر�ضها داخل اجلامعة 

امل�ضت�ضفيات بوا�ضطة �ضيارة االإ�ضعاف اإذا تطلب االأمر.
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 �إر�ساد�ت  ��ستخد�م �حلافالت للطلبة
االإلتزام باملواقف والتوقيتات املعلنة على جدول احلركة واملعلن فيه عن مناطق االنطالق   .1

والتوقيتات واإن اجلامعة غري ملزمة بنقل الطلبة بعد هذه التوقيتات.
اأو امل�ضروبات  التقيد التام داخل احلافالت ومراعاة عدم التدخني وعدم تناول املاأكوالت   .2

داخل احلافلة ، وعدم االإزعاج وت�ضغيل راديو اخللوي.
دائرة النقل على ا�ضتعداد لقبول اأية مقرتحات تكون اإيجابية خلدمة الطلبة.  .3

يحق للجامعة مراجعة برجمة حركة احلافالت ومواقف انطالقها وفقاً للحاجة وطبيعة   .4
العمل .

�خلدمات �مل�سرفية / بنك �لقاهرة عمان 
فتح ح�ضاب م�ضريف لطلبة اجلامعة 

يقوم بنك القاهرة عمان فرع جامعة فيالدلفيا بتقدمي كافة اخلدمات امل�ضرفية لطلبة اجلامعة 
االأ�ضتفادة  فيالدلفيا  اي طالب يف جامعة  وي�ضتطيع  واجلهد  للوقت  وتوفريا  عليهم  ت�ضهياًل 
 Western طريق  عن  ال�ضريعة  احلواالت   ( االموال  حتويل  فيها  مبا  اخلدمات  هذه  من 

Union اأو احلواالت الداخلية بني البنوك املحلية واالأجنبية .
االوراق الثبوتية لفتح احل�ضابات لدى البنك :

1. هوية اأحوال مدنية �ضارية املفعول ) لالأردنيني ( .
2. جواز �ضفر �ضاري املفعول ) لغري االأردنيني ( .

3. رقم �ضندوق بريد+ رقم رمز الربيد التابع له.
4. عقد اإيجار اأو فاتورة مياه حديثة.

5. �ضورة عن عقد العمل ) للموظفني (.
6. الهوية اجلامعية ) للطالب (.
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 �ت�سل بنا 

جامعة فيالدلفيا 
 طريق عمان جر�س - منطقة تل �لرمان - �الأردن 

 هاتف :   4799000 6 962+
  فاك�س :   4799040 6 962+

info@philadelphia.edu.jo : المييل�

�لرقم �لفرعي : 
2211/2415/  2485  / عمادة �سوؤون �لطلبة : 2309 

د�ئرة �لقبول و�لت�سجيل : 2215/2550

�لت�سميم و�الخر�ج �لفني  : عالء �لكيالين
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�قر�ر ��ستالم ن�سخة دليل �لطالب 

�قر �نا �لطالب : 
ورقمي �جلامعي :                                         تخ�س�س :

باأين ��ستلمت ن�سختي من دليل �لطالب لالطالع على : 
1. تعليمات جامعة فيالدلفيا �لو�ردة يف دليل �لطالب .

2.�الإجر�ء�ت �الإد�رية �ملتبعة يف تقدمي �خلدمات �لطالبية .
الأهميتها يف معرفة �لو�جبات و�حلقوق �ملن�سو�س عليها ، وعليه �وقع .

�لتوقيع :
�لتاريخ : 

مالحظة : يتم �الحتفاظ بن�سخة �القر�ر لدى عمادة �سوؤون �لطلبة .
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