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املقدِّمة
دليل الطالب هو من �أبرز الوثائق التي حتر�ص اجلامعات املتميزة على توفريها
للطلبة بغية ثقافة الإملام وااللتزام بالتعليمات التي مت ِّثل العقد املكتوب بني اجلامعة
وبني الطلبة ،وخا�صة امل�ستجدين منهم ،مع �ضرورة التنويه ب�أن من حق اجلامعة �إجراء
التعديالت التي تقت�ضيها العملية التعليمية �سواء على �صعيد التعليمات �أو على �صعيد
الر�سوم اجلامعية .
�إن تر�سيخ ثقافة الإملام وااللتزام بالأنظمة والتعليمات يف اجلامعات ال يهدف �إىل
حتديد امل�س�ؤولية القانونية لكل من الأطراف املعنية فح�سب  ،بل هو ميثل �أي�ضا �أف�ضل
تدريب للطلبة على موا�صفات (املواطنة) التي متثل الواجبات واحلقوق طرفيها
الرئي�سني.
و�إن جامعة فيالدلفيا بو�صفها م�ؤ�س�سة تعليمية مواكبة للتطورات  ،ت�سعد ب�أن ت�ضع
بني �أيدي طلبتها الأعزاء الن�سخة املعتمدة والأحدث من دليل الطالب ،م�شتملة على
ن�صو�ص التعليمات املق ّرة ح�سب الأ�صول وحتى نهاية الف�صل ال�صيفي من العام الدرا�سي
.2013/2012
راجني لطلبتنا الأعزاء دوام التقدم و النجاح
رئي�س اجلامعة

66

.
.

منوذج االن�سحاب والإ�ضافة :
النموذج الذي يكتب عليه الطالب املواد التي يرغب ب�سحبها � ،أو �إ�ضافتها  ،خالل فرتة
ال�سحب والإ�ضافة  ،وهي اخلم�سة �أيام الأوىل من بدء الدرا�سة لكل من الف�صلني الأول
والثاين ( دون �أيام العطل )  ،والثالثة �أيام الأوىل من الف�صل ال�صيفي وال تثبت املواد
التي ان�سحب منها يف �سجله الأكادميي وتر�صد له الر�سوم .
االن�سحاب مع فقدان الر�سوم :
�سحب مادة �سبق و�أن �سجل لها الطالب خالل املدة املحددة حتى نهاية اال�سبوع الرابع
ع�شر من الف�صل الدرا�سي الأول �أو الثاين ونهاية الأ�سبوع ال�سابع من الف�صل الدرا�سي
ال�صيفي ويف هذه احلالة تثبت املادة يف �سجل الطالب و�إزاءها مالحظة من�سحب.
املعدل الف�صلي :
هو معدل عالمات جميع املواد التي در�سها الطالب يف ذلك الف�صل ويح�سب ب�ضرب
عالمة كل مادة حت�سب باملعدل يف عدد �ساعاتها املعتمدة وق�سمة جمموع حوا�صل ال�ضرب
الناجتة على جمموع ال�ساعات املعتمدة.
املعدل الرتاكمي :
هو معدل عالمات جميع املواد التي در�سها الطالب �ضمن خطته الدرا�سية جناحاً او
ر�سوباً حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل ويح�سب ب�ضرب عالمة كل مادة حت�سب باملعدل يف
عدد �ساعاتها املعتمدة وق�سمة جمموع حوا�صل ال�ضرب الناجتة على جمموع ال�ساعات
املعتمدة علماً ب�أن عدد ال�ساعات املعتمدة للمادة املعادة تدخل مرة واحدة يف جمموع
ال�ساعات املعتمدة وحت�سب اعلى عالمة ح�صل عليها الطالب يف هذه املادة.
عالمة النجاح  :احلد الأدنى لعالمة النجاح يف املادة هو (. )% 50
غري مكتمل :
عبارة يتم ت�سجيلها �إزاء املادة التي يتغيب الطالب عن �أداء االمتحان النهائي فيها بعذر
قهري �أو مر�ضي يقبل به عميد الكلية التي تنتمي �إليها املادة،وعلى الطالب �إزالة هذه
العبارة يف مدة �أق�صاها ا�سبوعان من بدء الف�صل الالحق مبا يف ذلك الف�صل ال�صيفي �إذا
كان م�سج ً
ال له  ،و�إال ي�سجل له عالمة (�صفر ) يف ذلك االمتحان ويعطى النتيجة التي
ي�ستحقها.
الو�ضع حتت املراقبة :
يو�ضع الطالب حتت املراقبة �إذا تدنى معدله الرتاكمي عن ( )% 60يف نهاية �أي ف�صل
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درا�سي يف اجلامعة  ،با�ستثناء �أول ف�صل درا�سي للطالب يف اجلامعة �أو يف الف�صل الأول
يف التخ�ص�ص اجلديد وكذلك الف�صل ال�صيفي وتقوم دائرة القبول والت�سجيل ب�إ�شعار
الطالب خطياً بذلك على �آخر عنوان له لدى اجلامعة .
ت�أجيل الدرا�سة :
يجوز للطالب �أن ي�ؤجل درا�سته يف اجلامعة مدة التزيد عن �أربعة ف�صول درا�سية �سواء
�أكانت متقطعة �أم مت�صلة  ،واليجوز للطالب ان ي�ؤجل درا�سته �إال بعد م�ضي ف�صل درا�سي
واحد على الأقل على درا�سته اجلامعية ( وال يعترب الف�صل ال�صيفي ف�ص ً
ال درا�سيا يف
هذه احلالة ) .
فقدان املقعد :
�إذا انقطع الطالب عن الدرا�سة يف اجلامعة لف�صل درا�سي �أو �أكرث  ،ومل يح�صل على
موافقة خطية من اجلهة املخت�صة بت�أجيل درا�سته لهذه املدة يفقد مقعده يف اجلامعة.
العام اجلامعي :
العام اجلامعي يتكون من ف�صلني درا�سيني �إجباريني مدة كل منهما �ستة ع�شر ا�سبوعاً
وف�صل �صيفي اختياري مدته ثمانية ا�سابيع .
املر�شد الأكادميي :
ع�ضو هيئة التدري�س الذي يختاره الق�سم مل�ساعدة الطالب يف اختيار املواد املطلوبة وفقا
خلطة الطالب الدرا�سية ويقوم املر�شد بتوجيه الطالب طيلة درا�سته اجلامعية .
رموز الأيام  :عبارة عن اخت�صار لأيام الأ�سبوع
م :خمي�س
ح � :أحد ن  :اثنني ث  :ثالثاء ر � :أربعاء
		
رقم املادة :
الرقم الذي ي�سبق ا�سم املادة وميثل الكلية والق�سم الأكادميي وم�ستوى ال�سنة الدرا�سية
للمادة .
الرقم اجلامعي :
رقم يدل على العام اجلامعي والف�صل الذي يبد�أ الطالب الدرا�سة فيه باال�ضافة اىل الرقم
املت�سل�سل للطالب لذلك العام والف�صل الدرا�سي.
مثال  :يقر�أ الرقم اجلامعي (  )201111550على النحو التايل :
 : 2011العام الدرا�سي الذي �سجل فيه الطالب : 1 .الف�صل الدرا�سي الأول.
 : 1550الرقم املت�سل�سل للطالب.
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 .9التقيد التام مبواعيد الت�سجيل وال�سحب والإ�ضافة املعلنة حتى تتمكن من ت�سجيل
امل�ساقات ب�سهولة وي�سر .
 .10ال تلج�أ �إىل االن�سحاب والإ�ضافة �إال عند ال�ضرورة  ،وا�ستعن دوماً مبر�شدك
الأكادميي يف اختيارك املواد التي تتنا�سب ّ
وخطتك الدرا�سية .
 .11االطالع على تعليمات منح درجة البكالوريو�س وتعليمات منح درجة املاج�ستري
ملعرفة الإطار العام للتعليمات واالمتحانات وتوزيع العالمات والتقدير .
� .12أن اال�شرتاك يف �أية خمالفة داخل اجلامعة تع ّر�ض الطالب للعقوبات املن�صو�ص
عليها يف تعليمات ت�أديب الطلبة .
� .13ضرورة التفاعل مع الن�شاطات الطالبية التي تنظم يف الكليات وعمادة �ش�ؤون الطلبة
ملا لذلك من �أثر يف �صقل �شخ�صية الطالب  ،ورفد العملية التعليمية الأكادميية
الأ�سا�س ّية .
 .14بطاقتك اجلامعية مهمة لك و�ضرورية وحتتاج �إليها لدى مراجعتك �أي من مرافق
اجلامعة  ،فحافظ عليها و�صنها من التلف �أو ال�ضياع .
 .15كل ع�ضو هيئة تدري�س يعلن عن �ساعات مكتبية حمددة ملقابلة الطلبة  ،والرد على
ا�ستف�ساراتهم فتقيد �أخي الطالب بها .
 .16على جميع الطلبة الوافدين مراجعة ق�سم الطلبة الوافدين يف عمادة �ش�ؤون الطلبة
لغاية توثيق بياناتهم ال�شخ�صية وا�صدار الإقامة ال�سنوية وفقاً للقوانني املعمول بها
يف اململكة الأردنية الها�شمية .
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.2

.3
.4

الإر�شادات املالية

يف حال ان�سحاب الطالب امل�ستجد من اجلامعة الذي دفع ر�سوم االلتحاق و مل ي�سجل
�أي م�ساق ي�سرتد فقط الأمانات امل�سرتدة وقيمتها  100دينار .
اذا ان�سحب الطالب امل�سجل مب�ستوى �أي من ال�سنوات الدرا�سية من الف�صل الدرا�سي
خالل فرتة ال�سحب واال�ضافة تعاد للطالب يف هذه احلالة ر�سوم ال�ساعات التي
�سجلها بعد خ�صم  % 10من قيمتها �أي يخ�سر  % 10من ر�سوم ال�ساعات
والر�سوم العامة كاملة .
اذا �سجل الطالب مل�ساقات درا�سية يف ف�صل الحق و�سدد الر�سوم املقررة ثم ف�صل
من تخ�ص�صه فتعاد له جميع الر�سوم التي دفعها �إذا مل يرغب يف االنتقال لدرا�سة
تخ�ص�ص �أخر وفق التعليمات املعمول بها وبعد �أن يربئ ذمته من اجلامعة .
الي�ستحق الطالب �أي مبلغ من الر�سوم املدفوعة يف احلاالت التالية :
�أ� -إذا ان�سحب الطالب من مادة بعد انتهاء فرتة ال�سحب والإ�ضافة .
ب� -إذا ا�ستنكف الطالب عن الدرا�سة �أو ان�سحب من اجلامعة �أوانقطع عن الدرا�سة
�أو ف�صل من اجلامعة كعقوبة وذلك بعد بداية الف�صل ما مل ي�ستعمل حقه
فيما ن�صت عليه التعليمات والتي تن�ص على "�إذا تعر�ض الطالب غري امل�ستجد
وامل�سجل مب�ستوى �أي من ال�سنوات الدرا�سية لظروف طارئة متنعه من االلتحاق
بالدرا�سة قبل بداية الف�صل وقدم تربيراً يوافق عليه رئي�س اجلامعة  ،تعاد
للطالب يف هذه احلالة كامل ر�سوم ال�ساعات املعتمدة التي �سبق و�أن �سجل لها .

 .5يدفع الطالب امللغي قيده والذي قدم طلباً لت�أجيل الف�صل �أو الف�صول التي انقطع فيها
ملغى وفقاً للر�سوم املقررة ح�سب التعليمات .
عن الدرا�سة غرامة �إعادة فتح قيد ً

 .6يتم احت�ساب غرامة ت�سجيل (مواد مت�أخرة ) يف كل ف�صل درا�سي ( الأول والثاين )
من كل عام جامعي على الطلبة الذين ي�سجلون موادهم الدرا�سية يف بداية الف�صل
( وقت ال�سحب والإ�ضافة ) بغ�ض النظر عن ت�سديد الر�سوم الدرا�سية .
 .7تعترب امل�ساقات م�سائية لطلبة امل�سائي �إذا �سجلها الطالب يف الفرتة من ال�ساعة � 2.00إىل
ال�ساعة  6.00م�سا ًء �أو كانت غري مطروحة يف الفرتة امل�سائية .
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 .8الطالب الذي ينتقل من تخ�ص�صه �إىل تخ�ص�ص �آخر حت�سب �سعر ال�ساعة �إىل
التخ�ص�ص اجلديد ح�سب تعليمات الر�سوم اجلامعية املعمول بها يف الف�صل الذي
حول فيه الطالب .
 .9يتم دفع الر�سوم اجلامعية ب�إحدى الطرق التالية :
 يف �صندوق اجلامعة مبا�شرة التحويل البنكي يف ح�ساب اجلامعة املعتمد لدي البنك – مرفق بيانات التحويل يف مكتب ارتباط اجلامعة – عمان جممع �أبو احلاج الطابق ال�سابع الطلبة امل�ستجدون يحق لهم دفع ر�سوم االلتحاق يف �أحد مراكز ا�ستقطاب الطلبةاملعتمدة واملوقعة اتفاقيات مع اجلامعة لهذه الغاية ملن يرغب معرفة املراكز
وعناوينها مراجعة الدائرة املالية او مكتب ارتباط اجلامعة .
Bank details :
Philadelphia University

Beneficiary Name

Cairo Amman Bank

Bank Name

Philadelphia University Branch

Branch Name

1261

Sort Code

0150081581500

Account No

CAABJOAM

Swift Code

The University Address :
P.O.Box : 1 Philadelphia University 19392 Jordan
Finance Dept.fax: 00962- 6 - 4799043
Email: Finance@ Philadelphia . edu .jo
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تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف جامعة فيالدلفيا
املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف جامعة فيالدلفيا"التي
�أقرها جمل�س العمداء يف جل�سته رقم  2011/ 8بتاريخ . 2011/ 3/ 1
املادة (:)2
ت�سري �أحكام هذه التعليمات على الطلبة املنتظمني امل�سجلني للح�صول على درجة
البكالوريو�س يف كليات اجلامعة التالية:
 احلقوق		
 الآداب والفنون العلوم العلوم الإدارية واملالية ال�صيدلة			
 الهند�سة التمري�ض تكنولوجيا املعلوماتاملادة ( :)3يقر جمل�س العمداء اخلطط الدرا�سية و تعديالتها التي ت�ؤدي �إىل
احل�صول على درجة البكالوريو�س يف الكليات املختلفة ،بنا ًء على تن�سيب من جمال�س
الكليات وتو�صيات جمال�س الأق�سام الأكادميية املخت�صة.
املادة ( :)4يكون احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة املطلوبة للح�صول على درجة
البكالوريو�س كما يلي:
� 132ساعة معتمدة
كلية الآداب والفنون
� 132ساعة معتمدة
كلية العلوم
� 132ساعة معتمدة
كلية العلوم الإدارية واملالية
� 141ساعة معتمدة
كلية احلقوق
� 160ساعة معتمدة
كلية ال�صيدلة
� 160ساعة معتمدة
كلية الهند�سة
� 132ساعة معتمدة
كلية تكنولوجيا املعلومات
� 132ساعة معتمدة
كلية التمري�ض
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الثالثة� ،أو الرابعة� ،إذا �أمت الطالب بنجاح درا�سة ما ال يقل عن (� )30أو (� )60أو
(� )90ساعة معتمدة على التوايل �ضمن خطته الدرا�سية ،ويعترب الطالب يف كليتي
الهند�سة وال�صيدلة يف م�ستوى ال�سنة اخلام�سة �إذا �أمت (� )120ساعة معتمدة بنجاح.
ي  -ال�سماح للطالب الذي ا�ستنفد املدة امل�سموح بها للح�صول على درجة البكالوريو�س
ب�سبب ظروف طارئة وقاهرة بدرا�سة ف�صل �إ�ضايف واحد ميكنه نظرياً من �أن ينهي
متطلبات التخرج .

املواظبــــة

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

املادة (:)9
�أ  -تحُ �سب العالمة النهائية لكل مادة من مائة ولأقرب رقم �صحيح.

ب-

 . 1العالمـة النهائية لكل مادة هي جمموع عالمـات االمتحـان النهــائي وعالمات
الأعمال الف�صلية.
ُ . 2يعقد االمتحان النهائي لكل مادة مرة واحدة يف نهاية الف�صل ويكون حتريرياً
و�شام ً
ال ملقرر املادة  ،ويخ�ص�ص له ( )%40من العالمة النهائية للمادة  ،وقد ت�شمل
عالمة االمتحان النهائي امتحانات عملية و�شفوية� ،أو تقارير تخ�ص�ص لها ن�سبة
مئوية معينة ،وال تر ّد �أوراق االمتحانات النهائية �إىل الطلبة.
 . 3ت�شمل الأعمال الف�صلية لكل مادة امتحانني كتابيني على الأقل يعلم بهما الطلبة
قبل موعد عقدهما ب�أ�سبوع على الأقل  ،على �أن يعقد االمتحان الأول يف موعد
�أق�صاه نهايـة الأ�سبوع ال�ساد�س من بداية كل من الف�صلني الأول والثاين(ونهاية
الأ�سبوع الرابع من بداية الف�صل ال�صيفي) ويعقد الإمتحان الثاين يف موعد �أق�صاه
نهاية الأ�سبوع احلادي ع�شر من الف�صلني الأول والثاين ونهاية الأ�سبوع ال�ساد�س
من الف�صل ال�صيفي و ُترد الأوراق �إىل الطلبة يف موعد �أق�صاه �أ�سبوع واحد من عقد
االمتحان (�72ساعة يف الف�صـل ال�صيفي) وقد ت�شمل الأعمال الف�صلية بالإ�ضافة
�إىل االختبارين الكتابيني الأول والثاين ثالث اختبارات ق�صريةُ .ترد �أوراقها �إىل
الطلبة بعد ت�صحيحها ،ويتم توزيع عالمات االمتحانات للمواد النظرية على النحو
التايل :
�أ  -يعقد لكل مادة امتحانان كتابيان تخ�ص�ص لكل منهما ( )20عالمة.
ب  -الأعمال الف�صلية ويخ�ص�ص لها ( )20عالمة .
. 4قد ُي�ستثنى من بند (� )3أعاله مواد الندوات ،املختربات ،الأعمال امليدانية ،وامل�شاريع،
حيث يقرر جمل�س الكلية املعني �أ�سلوب تقومي هذه املواد على �أن ُيعلن ذلك للطلبة
مع بداية الف�صل الدرا�سي.
 . 5كل من يتغيب عن امتحان ف�صلي معلن عنه بدون عذر مر�ضي �أو عذر قهري يقبل به
عميد الكلية التي تطرح املادة ،تو�ضع له عالمة (�صفر) يف ذلك االمتحان وتحُ �سب يف
عالمته النهائية.
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 . 6كل من يتغيب عن امتحان ف�صلي معلن عنه بعذر مر�ضي �أو قهري يقبل به عميد
الكلية التي تطرح املادة  ،عليه �أن يقدم ما يثبت عذره خالل �أ�سبوع من تاريخ زوال
العذر ،ويف هذه احلالة على مد ّر�س املادة �أن يعقد امتحاناً تعوي�ضياً للطالب.
 . 7كل من تغيب عن امتحان نهائي بعذر مر�ضي �أو عذر قهري يقبل به عميد الكلية
التي تطرح املادة عليه �أن يقدم ما يثبت عذره خالل ثالثة �أيام من تاريخ عقد ذلك
االمتحان.
 . 8ال يجوز للطالب احلا�صل على (غري مكتمل) �أن ي�ؤجل درا�سته يف اجلامعة للف�صل
الدرا�سي الالحق �إال بعد �إزالة (غري مكتمل) وخالف ذلك ت�سجل له دائرة القبول
والت�سجيل العالمة امل�ستحقة يف تلك املادة.
جـ  -يكلف رئي�س الق�سم الأكادميي �أحد مدر�سي املادة متعددة ال�شعب بالتن�سيق بينهم
من حيث خطة تدري�س املادة ،والكتب املقررة واالمتحانات والعالمات.

د-

 .1يقوم مدر�س املادة ب�إعالم طلبته يف بداية كل ف�صل درا�سي عـن �أ�سلوب تقييمه
لتح�صيل الطلبة يف هذه املادة .
 . 2مدر�س املادة م�س�ؤول عن ت�صحيح �أوراق االمتحانات اخلا�صة مبواده وعن مراجعة
العالمات وت�سجيلها يف الك�شوفات والق�سائم اخلا�صة بها ،وت�سليمها �إىل الق�سم
الأكادميي املخت�ص خالل مدة �أق�صاها (� )48ساعة من تاريخ عقد االمتحان النهائي
لتلك املادة .
ُ . 3تر�سل ك�شوف العالمات النهائية يف كل مادة بتف�صيالتها �إىل الق�سم لدرا�ستها ورفعها
�إىل عميد الكلية العتمادها من قبل جمل�س الكلية خالل مدة �أق�صاها � 72ساعة من
وينع �إعالن النتائج
تاريخ انتهاء االمتحانات و�إر�سالها �إىل دائرة القبول والت�سجيل مُ
قبل ت�سليمها لدائرة القبول والت�سجيل.

هـ -

 . 1ال يجوز النظر يف تعديل العالمة النهائية لطالب يف مادة ما �إال يف حاالت ا�ستثنائية
يربرها مد ّر�س املادة خطياً لعميد الكلية يف مدة �أق�صاها ثالثة ايام بعد ت�سليم
النتائج لدائرة القبول والت�سجيل ،وعلى العميد عر�ض املو�ضوع على جمل�س الكلية
ويف �ضوء قناعة املجل�س ين�سب لرئي�س اجلامعة لتعديل العالمة النهائية للطالب
ويبلغ العميد دائرة القبول والت�سجيل بذلك.
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 . 3ت�صنف املعدالت الرتاكمية وفق التقديرات املبينة يف اجلدول التايل:
التقدير
املعدل الرتاكمي
ممتاز
% 100 – 84
جيد جداً
� – 76أقل من % 84
جيد
� – 68أقل من % 76
مقبول
� – 60أقل من % 68
. 4معدل الف�صل الف�صلي هو معدل عالمات جميع املواد التي در�سها الطالب يف ذلك الف�صل
. 5مع مراعاة �أحكام املادة ( )10يجري احت�ساب �أي من املعدالت ال�سابقة ب�ضرب عالمة
كل مادة حتت�سب يف املعدل يف عدد �ساعاتها املعتمدة وق�سمة جمموع حا�صل
ال�ضرب على جمموع ال�ساعات املعتمدة التي در�سها الطالب جناحاً �أو ر�سوباً .
. 6يح�سب املعدل لأقرب منزلة ع�شرية واحدة.
. 7ي�ضع العميد ا�سم الطالب الذي يح�صل على معدل ف�صلي مقداره ( )% 90ف�أكرث
على الئحة �شرف الكلية ويثبت ذلك يف �سجله الأكادميي� ،شريطة �أن ال يقل عب�ؤه
الدرا�سي لذلك الف�صل عن (� )12ساعة معتمدة حم�سوبة �ضمن املعدل الرتاكمي
و�أن اليكون قد �أنذر �إنذاراً �سلوكياً .

�إعادة درا�سة املواد

املادة (:)10
�أ  -يف جميع حاالت الإعادة تدخل العالمة الأعلى التي يح�صل عليها الطالب يف تلك
املادة يف ح�ساب معدله الرتاكمي ،وتحُ �سب العالمة الأعلى فقط لأغرا�ض �إمتام
متطلبات التخرج املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من املادة ( )18من هذه التعليمات.
ب -يف حالة �إعادة الطالب درا�سة �أي مادة ف�إن �ساعات تلك املادة تدخل يف ح�ساب عدد
ال�ساعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط.
جـ -يجوز للطالب �إعادة درا�سة �أي مادة لأغرا�ض رفع معدله الرتاكمي يف تلك املادة.
د  -يجوز للطالب درا�سة مادة اختيارية �أو حرة بدي ً
ال عن مادة اختيارية �أو حرة ر�سب
فيها.
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و�ضع الطالب حتت املراقبة
املادة (:)11
�أ  -يو�ضع الطالب حتت املراقبة �إذا نق�ص معدله الرتاكمي عن ( )%60يف نهاية �أي
ف�صل درا�سي با�ستثناء الف�صل الدرا�سي الأول له يف اجلامعة والف�صل ال�صيفي ويف
حالة قبول الطالب على الف�صل ال�صيفي يعترب الف�صل الأول الذي يليه �أول ف�صل
للطالب وتقوم دائرة القبول والت�سجيل ب�إ�شعار الطالب خطياً بو�ضعه حتت املراقبة
على �آخر عنوان له لدى اجلامعة.
ب  -على الطالب الذي يو�ضع حتت املراقبة �أن يزيل الأ�سباب التي �أدّت �إىل و�ضعه حتت
املراقبة يف مدة �أق�صاها ثالثة ف�صول درا�سية ( ال يح�سب الف�صل ال�صيفي منها) بعد
الف�صل الذي ُو�ضع ب�سبب نتائجه فيه حتت املراقبة.
جـ � -إذا مل يتمكن الطالب من �إزالة الأ�سباب التي �أدّت �إىل و�ضعه حتت املراقبة مبوجب
الفقرة (ب) من هذه املادة ُيف�صل من ق�سم تخ�ص�صه.
د  -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )11الفقرة (�أ) ُ ،ي�ستثنى من الف�صل من التخ�ص�ص
تنفيذاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه املادة كل طالب ح�صل على معدل تراكمي
(� )% 59.9 - 59.5أو �أمت بنجاح (� )90ساعة معتمدة يف كليات الآداب والفنون،
العلوم ،العلوم الإدارية واملالية ،احلقوق ،تكنولوجيا املعلومات والتمري�ض ،و ()105
�ساعة معتمدة يف كليتي الهند�سة وال�صيدلة ،على �أن تكون هذه ال�ساعات حم�سوبة
وفق اخلطة الدرا�سية لق�سم التخ�ص�ص.
هـ  -يف�صل الطالب من ق�سمه �إذا ح�صل على معدل تراكمي يقل عن ( )%50يف �أي
ف�صل درا�سي با�ستثناء الف�صل الدرا�سي الأول والف�صل ال�صيفي وذلك بعد درا�سة ما
ال يقل عن (� )12ساعة معتمدة تدخل يف ح�ساب معدله الرتاكمي.
و� -إذا ف�صل الطالب من تخ�ص�صه اجلديد مرة �أخرى وفق �أحكام املادة ( )11من
تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف�صل من اجلامعة نهائياً.
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املادة (:)12
يجوز للطالب املف�صول من ق�سمه ح�سب �أحكام الفقرة (جـ) �أو الفقرة (هـ) من املادة
( )11من هذه التعليمات� ،أن يتقدم بطلب انتقال �إىل �أق�سام اجلامعة الأخرى قبل بداية
الف�صل الالحق ،وتطبق عليه �أحكام املادة ( )17من هذه التعليمات ،و�إذا مل يتم قبوله يف
�أي ق�سم �آخر يف�صل نهائياً من اجلامعة ،وعند قبول الطالب يف الق�سم اجلديد يح�سم
ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى ل�سنوات التخرج مقابل كل (� )15ساعة معتمدة
احت�سبت له.

االن�سحاب من املواد و�إ�ضافتها

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

ت�أجيل الدرا�سة واالنقطاع عنها واالن�سحاب من اجلامعة

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

املادة (:)15
�أ  -يتم تقدمي طلبات االنتقال من جامعات �أخرى وفق ال�شروط التالية:
� .1أن ي�ستويف الطالب �شروط القبول يف اجلامعة و�أن ي�ستويف ال�شروط الأخرى التي
تطلبها الكلية املعنية ويقرها جمل�س العمداء.
� . 2أن يكون الطالب منتق ً
ال من جامعة� ،أو معهد جامعي �أو كلية جامعية معرتف بها.
 .3خلو �سجله من الإنذارات ال�سلوكية .
ب  -حتول دائرة القبول والت�سجيل الطلبات املقبولة �إىل عميد الكلية املخت�ص حل�ساب
ال�ساعات التي در�سها الطالب يف جامعته يف �ضوء اخلطة الدرا�سية للق�سم الذي
�سيتخ�ص�ص فيه ،على �أن ال ُيح�سب له �أكثـ ــر م ــن  %50م ــع مراع ـ ـ ــاة قـ ـ ــرار جمل�س
التعليم العايل رقم  2007/8بتاريخ  2007/5/9بعدم احت�ساب �أي �ساعات معتمدة
م�ضى على درا�ستها �أكرث من (� )7سنوات من جمموع ال�ساعات املعتمدة �ضمن اخلطة
الدرا�سية املعتمدة لهذا التخ�ص�ص  ،وتبلغ دائرة القبول والت�سجيل خطياً بذلك.
جـ  -ال تدخل املواد التي �سبق �أن در�سها الطالب يف جامعة  /جامعات �أخرى �ضمن
معدالته الرتاكمية يف جامعة فيالدلفيا.
د ُ -يح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى ل�سنوات التخرج مقابل كل (� )15ساعة
معتمدة تحُ �سب للطالب من خارج اجلامعة.

احت�ساب �ساعات معتمدة من خارج جامعة فيالدلفيا لطلبتها

املادة (: )16
مع مراعاة ما ورد يف الفقرات (ب  ،جـ  ،د ) من املادة ( )15من هذه التعليمات ُي�سمح
لطلبة جامعة فيالدلفيا بدرا�سة ما ال يزيد عن(� )24ساعة معتمدة يف جامعة �أخرى
معرتف بها وتحُ �سب لهم هذه ال�ساعات وفق ال�شروط التالية:
� . 1أن يكون الطالب قد �أنهى بنجاح درا�سة ما ال يقل عن (� )36ساعة معتمدة يف جامعة
فيالدلفيا.
� . 2أن يح�صل الطالب على موافقة خطية م�سبقة من عميد الكلية املخت�ص.
� . 3أن يكون الطالب ناجحاً فيها.
� . 4أن ال تدخل عالمات هذه ال�ساعات يف معدله الرتاكمي.
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االنتقال من ق�سم �إىل �آخر يف اجلامعة

املادة (:)17
�أ  -يتم تقدمي طلبات االنتقال �إىل دائرة القبول والت�سجيل يف بدايـة الف�صـل الدرا�سي
الأول �أو الثاين �أو الف�صل ال�صيفي من كل عام ،ويبت يف هذه الطلبات وفق ال�شروط
التالية:
� . 1أن ال يكون قد ُف�صل �أو انتقل من الق�سم الذي يرغب يف االنتقال �إليه.
� . 2أن يكون معدله يف الثانوية العامة �ضمن املعـدالت املقبولـة ح�سب �أ�س�س القبول
املعتمدة يف الق�سم الذي يرغب يف االنتقال �إليه �سنة التحاقه يف اجلامعة �أو �سنة
تقدميه طلب االنتقال.
� . 3أن يتوفر ال�شاغر يف الق�سم الذي يرغب يف االنتقال �إليه.

ب-

 . 1عند انتقال الطالب �إىل ق�سم �آخر تحُ �سب له املواد التي يختارها من املواد التي در�سها
يف الق�سم املنتقل منه ،وتكون �ضمن اخلطة الدرا�سية للق�سم املنتقل �إليه ،وتدخل
عالمات تلك املادة �أو املواد يف املعدل الرتاكمي للطالب.
 . 2يجوز للطالب املنتقل من ق�سم �إىل �آخر يف اجلامعة �أن يطلب خطياً من عميد الكلية
التي انتقل �إليها �إلغاء �سجله الأكادميي ال�سابق ودون احت�ساب �أي مادة منها  ،ويف
هذه احلالة يعترب طالباً م�ستجداً بالكامل.

متطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س

املادة ( :)18مُتنح درجة البكالوريو�س للطالب بعد �إمتام املتطلبات التالية:
�أ  -النجاح يف جميع املواد املطلوبة ح�سب اخلطة الدرا�سية املقررة لدرجة البكالوريو�س
يف ق�سم تخ�ص�صه واحل�صول على معدل تراكمي ال يقل عن ( )% 60يف جميع املواد
التي در�سها.
ب  -عدم جتاوز احلد الأعلى ل�سنوات التخرج املن�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ) من املادة
( )7من هذه التعليمات.
جـ �	-أن يكون طالباً منتظماً يف �آخر ثالثة ف�صول درا�سية له يف اجلامعة مبا فيها الف�صل
الذي �سيتخرج فيه حتى لو كان ف�ص ً
ال �صيفياً وال تعترب مدة الت�أجيل �ضمن هذه
املدة.
د  -التقيد ب�أحكام املادة ( )15من هذه التعليمات حيثما يلزم.
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�أحكام عامة

املادة (:)19
�أ � -إذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة �إجبارية واحدة فقط وكانت هذه املادة غري
مطروحة يف الف�صل الذي يتخرج فيه �أو كانت مطروحة ومتعار�ضة مع مادة �أجبارية
�أخرى � ،أو ما هو يف حكم ذلك فلعميد كليته بعد �أخذ ر�أي رئي�س الق�سم �أن يوافق
على �أن يدر�س الطالب مادة �أخرى بديلة عنها ،على �أن يعلم مدير القبول والت�سجيل
بذلك.
ب � -إذا توقف احتمال تخرج طالب على اجتياز مادة واحدة �سبق �أن در�سها مرتني
�أو �أكرث ومل ينجح فيها ف�إنه يجوز مبوافقة عميد كليته بنا ًء على تن�سيب من
رئي�س الق�سم املخت�ص ال�سماح له بدرا�سة مادة بديلة مع مراعاة قرار جمل�س
العمداء رقم  1998/ 13بتاريخ  1998 /4/ 5والذي ين�ص علــى :
� .1أن تكون املادة البديلة يف م�ستوى املادة االجبارية غري املطروحة �أو املتعار�ضة مع مادة
اجبارية �أخرى.
� .2أن تكون بنف�س املجال كما حددت هذه املعايري االعتماد اخلا�ص.
� .3أن يكون الطالب قد جنح يف املتطلب ال�سابق �إن وجد للمادة التي �سيدر�س الطالب
مادة بديلة عنها �أو ي�أخذها متزامنة معها لأغرا�ض التخرج.
املادة (:)20
�إذا احتاج الطالب �إىل ت�سجيل �أقل من (� )12ساعة معتمدة يف ف�صل تخرجه فله �أن
ي�سجل ما يحتاج �إليه من �ساعات التخرج.
املادة (:)21
�أ � -إذا رغب طالب حا�صل على درجة البكالوريو�س من جامعة فيالدلفيا فـي تخ�ص�ص ما
يف الدرا�سة لدرجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص �آخر يف اجلامعة ،فعليه �أن يتقدم بطلب
�إىل دائرة القبول والت�سجيل .ويبت يف طلبه وفق �شروط القبول للتخ�ص�ص اجلديد.
ويحول طلبه �إىل عميد الكلية املخت�ص حل�ساب املواد التي جنح فيها ،والتي تقع
�ضمن اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�ص اجلديد ،ويح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد
الأعلى ل�سنوات التخرج مقابل كل (� )15ساعة معتمدة مبا اليزيد عن  % 50من
ال�ساعات املعتمدة املت�ضمنة يف اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�ص وال تدخل املواد املحت�سبة
له يف ح�ساب املعدل الرتاكمي.
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املادة (:)23

على الطالب �أن يح�صل على م�صدقة براءة ذمة من اجلامعة ال�ستكمال �إجراءات تخرجه.

املادة (:)24
ال يجوز لأي طالب �أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات �أو بعدم اطالعه على الن�شرات
ال�صادرة عن اجلامعة� ،أو على ما ُين�شر على لوحة �إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
املادة (:)25
حتمل �شهادة البكالوريو�س تاريخ ا�ستحقاقها.
املادة (:)26
يبت جمل�س العمداء يف الإ�شكاالت التي قد تن�ش�أ عن تطبيق هذه التعليمات.
املادة (:)27
رئي�س اجلامعة ،وعمداء الكليات ومدير القبول والت�سجيل ،مكلفون بتنفيذ �أحكام هذه
التعليمات.
املادة (:)28
تلغي هذه التعليمات �أي تعلميات �سابقة بهذا اخل�صو�ص.

تعليمات �إ�ضافية �أقرها جمل�س العمداء

�أ .يتم اعتماد نتيجة (ناجح/را�سب) ملادة التدريب العملي يف جميع الكليات املعنية بذلك
با�ستثناء كليتي العلوم الإدارية واملالية والتمري�ض ( قرار جمل�س العمداء يف جل�سته رقم
 2011/23بتاريخ . ) 2011/6/14
ب -يتم مراجعة العالمات اخلا�صة بالطلبة الخريجني قبل اقرار النتائج النهائية من
جمل�س العمداء و�إر�سالها �إىل وزراة التعليم العايل ،وال يجوز حتت �أي ظرف كان �أن تتم
مراجعة بعد ذلك .
جـ  -قيد الإجناز » «In Progressيتم ا�ستخدامها مع مادة “الر�سالة” يف برنامج
املاج�ستري ومواد “م�شروع البحث والتدريب امليداين” لدرجة البكالوريو�س .
ح -ا�ستبدال م�سمى مادة “م�شروع تخرج” يف اخلطط الدرا�سية مب�سمى “م�شروع” �أو
“ م�شروع بحث” مع االحتفاظ بنف�س رقم املادة يف اخلطة الدرا�سية.
هـ -يتم ا�ستيفاء مبلغ ( )25ديناراً كغرامة ت�أخري من الطالب الذي انقطع عن الدرا�سة
ف�ص ً
ال درا�سياً �أو �أكرث ثم تقدم بطلب لإعتبار الفرتة التي انقطع فيها م�ؤجلة.
و -ال ي�سمح لأي طالب من دخول االمتحان النهائي �إال بعد �إبراز بطاقة دخول الإمتحان من
الدائرة املالية تثبت ب�أنه �سدد جميع الر�سوم املطلوبة منه.
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ز  -تتم �إجراءات معادلة املواد للطلبة املنتقلني من جامعات �أخرى للدرا�سة يف جامعة
فيالدلفيا خالل �أ�سبوعني من تاريخ التحاق الطالب باجلامعة وله حق االعرتا�ض على
املعادلة خالل الأ�سبوع الثالث من انتقاله على �أن ت�ستكمل اجراءات املعادلة ب�صورتها
النهائية خالل ال�شهر الأول من التحاقة باجلامعة ويعلم الطالب املنتقل وي�ؤخذ منه
�إقرار خطي بذلك .
ح -يجوز للطالب املحروم من التقدم للإمتحان النهائي ب�سبب جتاوزه احلد امل�سموح به للغياب
مبوا�صلة ح�ضوره للمحا�ضرات �إذا رغب بذلك .
ط -املوافقة على معادلة املادة التي يدر�سها الطالب مبادة اخرى اذا كانت �ضمن املجموعة
الواحدة يف اخلطة الدرا�سية.
ي  -ا�ستحداث م�ؤ�شر جديد( �إلغاء الت�سجيل) يف نظام النتائج الأكادميية لبيان حالة املادة /
املواد للطلبة الذين يتم �إلغاء ت�سجيلهم يف اجلامعة �أو املواد نتيجة ح�صولهم على عقوبة
ت�أديبية وتثبت هذه احلالة يف �سجل الطالب الأكادميي .
ك  -اليجوز معادلة �شهادة الدورات التدريبية املعتمدة مبواد در�سها الطالب ور�سب فيها (قرار
جمل�س العمداء يف جل�سته رقم  2010/52بتاريخ . )2010/12/21
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تعليمات منح درجة املاج�ستري يف جامعة فيالدلفيا

املادة (: )1
ت�سمى هذه التعليمات " تعليمات منح درجة املاج�ستري يف جامعة فيالدلفيا"  ،ويعمل
بها اعتباراً من بدء العام اجلامعي . 2008/2007
املادة (: )2
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة �إزاءها  ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.

اجلـ ـ ـ ــامعة  :جامعة فيالدلفيا .
امل ـ ـج ـ ـ ــل�س  :جمل�س الدرا�سات العليا يف اجلامعة .
الع ـ ـ ـ ـم ـيـ ـ ـ ــد  :عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا يف اجلامعة .
الق�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  :الق�سم الأكادميي يف الكلية املعنية .
جلنة الكلية  :جلنة الدرا�سات العليا يف الكلية املعنية .
جلنة الق�سم  :جلنة الدرا�سات العليا يف الق�سم يف الكلية املعنية .

خطة برنامج املاج�ستري

املادة (: )3
تكون متطلبات نيل درجة املاج�ستري (� )33ساعة معتمدة ح�سب اخلطة الدرا�سية التي
يقرها جمل�س العمداء  ،وتوزع هذه املتطلبات وفقاً للربناجمني الآتيني :
�أ .برنامج املاج�ستري بر�سالة  ،وي�شمل :
 .2ر�سالة بواقع (� ) 9ساعات معتمدة .
 .1مواد بواقع (� )24ساعة معتمدة .
ب .برنامج املاج�ستري بدون ر�سالة (االمتحان ال�شامل) :
 .2اجتياز امتحان ال�شامل .
 .1مواد بواقع (� )33ساعة معتمدة.
املادة (: )4
�أ  .تتوزع ال�ساعات املعتمدة املطلوبة يف برنامج املاج�ستري بر�سالة كما يلي:
 .1املواد الإجبارية وعدد �ساعاتها( � ) 18-15ساعة معتمدة من م�ستوى  700فما فوق .
 .2املواد االختيارية وعدد �ساعاتها( � ) 9 - 6ساعات معتمدة من م�ستوى  700فما
فوق  ،وت�شمل مواد م�ساندة من تخ�ص�صات �أخرى بحد �أعلى (� )3ساعات معتمدة
من م�ستوى  400فما فوق ومبوافقة الق�سم.
 .3الر�سالة ويخ�ص�ص لها (� )9ساعات معتمدة.
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ب  .تتوزع ال�ساعات املعتمدة املطلوبة يف برنامج املاج�ستري بامتحان �شامل بدون ر�سالة
كما يلي :
 .1املواد الإجبارية وعدد �ساعاتها( � ) 24-18ساعة معتمدة من م�ستوى  700فما فوق
ومن �ضمنها م�شروع بحث بواقع (� )3ساعات معتمدة .
 .2املواد االختيارية وعدد �ساعاتها (� ) 15-9ساعة معتمدة من م�ستوى  700فما فوق
وميكن �أن ت�شمل مواد م�ساندة من تخ�ص�صات �أخرى بحد �أعلى( � ) 6ساعات معتمدة
من م�ستوى  400فما فوق ومبوافقة الق�سم.
املادة (: )5
�أ .يجوز للق�سم �أن يحدد درا�سـة مواد ا�ستدراكيــة يراها �ضرورية لرفـع امل�ستوى العلمي
للطالب مبا ال يزيد عن( � ) 12ساعة معتمدة .
ب .على الطالب �أن ينهي درا�سة املواد اال�ستدراكية يف ال�سنة الأوىل من التحاقه بربنامج
املاج�ستري .
ج .ال حتت�سب ال�ساعات املعتمدة اال�ستدراكية �ضمن ال�ساعات املعتمدة املطلوبة للماج�ستري
وال تدخل عالماتها �ضمن املعدل الرتاكمي للطالب.

القبول

املادة(: )6
يحدد جمل�س العمداء يف كل عام درا�سي عدد الطلبة الذين يقبلون يف كل برنامج من
برامج املاج�ستري  ،وذلك بتن�سيب من املجل�س وتو�صية من جلنة الكلية واقرتاح من
جلنة الق�سم.
املادة(: )7
�أوال  :ي�شرتط لقبول الطالب يف برنامج املاج�ستري ما يلي:
� .1أن يكون حا�ص ً
ال على درجة البكالوريو�س بالدرا�سة املنتظمة بتقدير ال يقل عن جيد
�أو ما يعادله من جامعـة معرتف بها .
� .2أن يكون حا�ص ً
ال على درجة البكالوريو�س بتقدير مقبول �أو ما يعادله �شريطة
درا�سة()3مواد من مواد املاج�ستري(خالل الف�صل الأول لاللتحاق) يحددها الق�سم
املراد االلتحاق به وتكون موحد ًة جلميع الطلبة املتقدمني لذلك التخ�ص�ص ،
وجناحه يف كل مادة مبعدل ال يقل عن � % 70أو ما يعادله ومبعدل تراكمي ال يقل
عن � % 75أو ما يعادله لي�صبح طالباً نظامياً  ،وحت�سب له هذه املواد يف حال جناحه
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فيها �ضمن املواد التي �أنهاها يف خطته  ،وخالف ذلك عليه ترك اجلامعة.
� .3أن يكون حا�ص ً
ال على درجة الدبلوم العايل بتقدير ال يقل عن جيد جداً �أو ما يعادله
من �إحدى اجلامعات الأردنية بغ�ض النظر عن تقديره يف البكالوريو�س .
� .4أن ال تزيد ن�سبة الطلبة املقبولني يف (2و� )3أعاله عن ( )% 20من �إجمايل املقاعد
املخ�ص�صة يف كل تخ�ص�ص يف حال عدم تعبئة املقاعد املخ�ص�صة ح�سب ال�شروط
الواردة يف ( � ) 1أعاله .
� .5أن تكون درجة البكالوريو�س يف مو�ضوع ي�ؤهل الطالب للدرا�سة املتخ�ص�صة يف برنامج
املاج�ستري الذي يرغب يف االلتحاق به  ،وذلك وفقاً للخطة الدرا�سية لذلك التخ�ص�ص .

 .6للق�سم �أن ي�ضع �شروطاً خا�صة لاللتحاق بالربنامج الذي يطرحه  ،وتقر هذه
ال�شروط مع اخلطة الدرا�سية .
ثاني ًا  :ال�شروط الأخرى الواجب توافرها لاللتحاق بربنامج الدرا�سات العليا:
 . 1ي�شرتط على كل طالب يرغب االلتحاق بالدرا�سات العليا تقدمي ما يثبت جناحه يف
امتحان مقدرة للغة �أجنبية ( التوفل  ، IELTS ،لغة فرن�سية  ،لغة �أملانية  ....الخ)
ويكون الأمر بالن�سبة للغة الإجنليزية على النحو الآّتي:
�أ  .اجتياز امتحان التوفل (  ) ITPبعالمة ال تقل عن (� )500أو ما يعادلها للتخ�ص�صات
العلمية  ،و ( � ) 400أو ما يعادلها للتخ�ص�صات الإن�سانيـة  ،و( )550لتخ�ص�صات
اللغة االجنليزية كافة وتخ�ص�صات الربامج امل�شرتكة مع اجلامعات الأجنبية  ،من
مراكز اللغات املعتمدة يف اجلامعات الأردنية والتي ت�شرف على تطبيقها م�ؤ�س�سـة
(� ،) ETSأو من مركـزالـ (  ) AMIDEASTيف اململكة للطلبة احلا�صلني عليه
قبل تاريخ . 2013/6/1
ب � .أو اجتياز التوفل( )IBTبعالمة ال تقل عن (� )61أو ما يعادلها للتخ�ص�صات
العلمية و(� )32أو ما يعادلها للتخ�ص�صات الإن�سانية ،و( )79لتخ�ص�صات اللغة
الإجنليزية كافة وتخ�ص�صات الربامج امل�شرتكة مع اجلامعات الأجنبية من مركز
الـ (  ) AMIDEASTيف اململكة .
ج� .أو اجتياز االمتحان الوطني للغة الإجنليزية بعالمة التقل عن  %75لطلبة
تخ�ص�صات ال�صيدلة والهند�سة وتخ�ص�صات اللغة الإجنليزية  ،وعالمة التقل
عن  %65لطلبة باقي التخ�ص�صات العلمية  ،وعالمة التقل عن  %50لطلبة
التخ�ص�صات االن�سانية واالقت�صادية والإدارية .
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املادة(: )11
�أ – احلد الأدنى للعبء الدرا�سي يف الف�صل الدرا�سي هو ( � ) 6ساعات معتمدة ،واحلد
الأعلى هو (� )12ساعة معتمدة  ،ويجوز يف حاالت خا�صة ومبوافقة املر�شد ورئي�س
الق�سم املعني وموافقة العميد �أن يقل العبء الدرا�سي عن ( � ) 6ساعات معتمدة.
ب -يجوز للجامعة �أن تطرح مواد درا�سية يف الف�صل ال�صيفي وال ي�سمح للطالب
للت�سجيل فيه لأكرث من ( � ) 6ساعات معتمدة �إال لغايات التخرج.

الت�سجيـــــل

املادة(: )12
ال يجوز ت�سجيل �ساعات الر�سالة قبل �أن ينهي الطالب بنجاح درا�سة (� )18ساعة
معتمدة من برنامج املاج�ستري و�أن يكون قد مت تعيني م�شرف له و�أقرت خطة ر�سالته.
املادة(: )13
ال يعترب الطالب م�سج ً
ال يف �أي ف�صل �إال بعد دفع الر�سوم املقررة يف املواعيد املحددة.
املادة(: )14

املواظبـــــــــة

�أ – �إذا جتاوز غياب الطالب دون عذر يقبله العميد �أكرث من ( )% 20من جمموع ال�ساعات
املقررة لأي مادة يحرم من التقدم لالمتحان النهائي ويعترب را�سباً يف تلك املادة  ،وعليه
�إعادة درا�ستها �إن كانت �إجبارية  ،ويف جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الر�سوب يف ح�ساب
معدل عالمات الطالب الف�صلي والرتاكمي لأغرا�ض الإنذار والف�صل.
ب – �إذا جتاوز غياب الطالب بعذر يقبله العميد �أكرث من (  )% 25من جمموع

ال�ساعات املقررة ملادة �أو �أكرث ف�إنه يعترب من�سحباً من املادة.
املادة(: )15
ت�سري تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف اجلامعة على �إجراءات تقدمي العذر املر�ضي.

املادة(: )16
كل من تغيب عن االمتحان النهائي املعلن بعذر يقبله العميد ت�سجل له مـالحظة
(غري مكتمل ) ويبلغ القرار بقبول العذر ملدر�س املادة لإجراء امتحان تعوي�ضي للطالب
يف مدة �أق�صاها ال�شهر الأول من الف�صل التايل الذي مل يتقدم فيه �إال �إذا كان هذا
الف�صل م�ؤج ً
ال ر�سمياً  ،ويف تلك احلالة يعقد االمتحان يف الف�صل التايل للف�صل امل�ؤجل.
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االن�سحـــــــــــاب

املادة (:)17
 .1ي�سمح للطالب باالن�سحاب من درا�سة مادة �أو �أكرث خالل مدة �أق�صاها �أربعة �أ�سابيع
من بدء الف�صل الدرا�سي الأول �أو الثاين  ،و�أ�سبوعان من بدء الف�صل ال�صيفي ،
وتثبت يف �سجله مالحظة (من�سحب).
 .2يتم االن�سحاب يف هذه احلالة ح�سب :
�أ -منوذج خا�ص تعده عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا  ،ويت�ضمن هذا النموذج
تن�سيب مدر�س املادة ومدير القبول والت�سجيل  ،وموافقة العميد.
ب -يعترب الطالب الذي يتجاوز جمموع غيابه بعذر ( )% 25من ال�ساعات املقررة ملواد
الف�صل من�سحباً من ذلك الف�صل ويثبت يف �سجله مالحظة ( من�سحب) وتعترب
درا�سته لذلك الف�صل م�ؤجلة.
ج  -يجوز للعميد املوافقة على ان�سحاب الطالب من جميع املواد التي �سجلها يف الف�صل
�شريطة �أن يتم تقدمي طلب االن�سحاب قبل موعد االمتحانات النهائية ب�أ�سبوعني
على الأقل ويف هذه احلالة تعترب درا�سة الطالب يف ذلك الف�صل م�ؤجلة .

ت�أجيل الدرا�ســــــة

املادة(: )18
ً
ً
ً
ي�شرتط فيمن ي�ؤجل درا�سته �أن يكون قد �أم�ضى ف�صال درا�سيا واحدا على الأقل يف
الربنامج الذي التحق به .
املادة (:)19
يقدم طلب الت�أجيل على النموذج ال�صادر عن عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا
وذلك قبل بدء الدرا�سة  ،وت�صدر املوافقة عن العميد �إن كان الت�أجيل لف�صل منفرد ،
وعن املجل�س �إن كان لف�صلني مت�صلني.
املادة(: )20
تعترب درا�سة الطالب م�ؤجلة يف حالة :
�أ .املوافقة على طلب الت�أجيل .
ب .املوافقة على ان�سحابه من الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي وفق �أحكام هذه التعليمات.
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املادة (: )26
يجوز التحويل من برنامج دون ر�سالة ( امتحان �شامل ) �إىل برنامج بر�سالة وبالعك�س
بتو�صية من جلنتي الق�سم والكلية املخت�صتني وموافقة املجل�س.
املادة (: )27
�أ -ي�شرتط يف املواد التي در�سها الطالب يف جامعة �أخرى ويرغب يف احت�سابها ما يلي:
� .1أن تكون معادلة �أو مماثلة ملادة �أو مواد يف اخلطة الدرا�سية املقررة.
� .2أن ال يقل تقدير الطالب يف كل منها عن ( جيد جداً ) �أو ما يعادله.
ب – تتم املوافقة على احت�ساب املواد بقرار من املجل�س بنا ًء على تو�صية من جلنتي
الق�سم والكلية املخت�صتني.
املادة (: )28
�أ .مع مراعاة ما ورد يف املادتني ( )10و ( )26من هذه التعليمات يجوز للطالب املنتقل
�أو املقبول �أن يطلب احت�ساب ما ال يزيد على (  )12اثنتي ع�شرة �ساعة معتمدة كان
قد در�سها يف جامعة �أخرى .
ب  .يح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى ل�سنوات التخرج مقابل كل (� )12ساعة
معتمدة حت�سب للطالب.
املادة (: )29
للطالب امللتحق بربنامج املاج�ستري يف اجلامعة �أن يدر�س ما ال يزيد علـى ( � )6ساعات
معتمدة يف برنامج مماثل يف جامعة �أخرى �شريطة احل�صول على موافقة املجل�س بناء
على تو�صية من جلنتي الق�سم والكلية املخت�صتني.
املادة( : )30
ال حت�سب عالمات املواد امل�شار �إليها يف املادتني ( )28و( )29من هذه التعليمات �ضمن
املعدل الرتاكمي.
املادة (: )31
ال يزيد عدد �ساعات املواد املهنية املحت�سبة من برنامج الدبلوم العايل للطلبة املقبولني
يف برنامج املاج�ستري عن (� )9ساعات معتمدة .
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العالمات واالمتحانات

املادة (: )32
�أ  -يكون احلد الأدنى لعالمة النجاح يف كل مادة من برنامج املاج�ستري(� ، )% 70أما
املواد اال�ستدراكية فاحلد الأدنى لعالمة النجاح (.)% 60
ب – يخ�ص�ص للمواد عالمات مئوية وتقديرات على النحو الآتي :
 100 – 90ممتاز.
 89 – 80جيد جداً .
 79 – 70جيد .
اقل من  70را�سب .
املادة (: )33
�أ – احلد الأدنى للنجاح يف املعدل الرتاكمي للمواد يف برنامج املاج�ستري (. )% 75
ب – يحدد تقدير املعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب وفق اجلدول التايل -:
 100 – 88ممتاز.
� – 80أقل من  88جيد جداً .
� – 75أقل من  80جيد .
ج  -يجوز للطالب لأغرا�ض رفع معدله الرتاكمي – �إعادة درا�سة مواد مبا ال يزيد عن
(� ) 9ساعات معتمدة طوال مدة درا�سته للماج�ستري وحت�سب العالمة الأعلى.
املادة(:)34
�أ -حت�سب عالمات جميع املواد التي يدر�سها الطالب يف اجلامعة وفق خطته الدرا�سية
جناحاً �أو ر�سوباً يف معدله الرتاكمي.
ب -تو�ضع العالمة التي يح�صل عليها الطالب من ( � )100إىل ( )60كحد �أدنى.
املادة(:)35
يكون توزيع العالمات المتحانات الدرا�سات العليا على النحو التايل :
 .1عالمة لأعمال الف�صل  ،وت�شمل هذه الأعمال اختباراً واحداً على الأقل وير�صد له
ن�صف عالمة �أعمال الف�صل وهي ( )% 30و�أعما ًال �أخرى قد تت�ضمن اختباراً ثانياً
وتقارير وبحوثاً ير�صد لها ( )% 30من العالمة  ،وبذلك يكون جمموع �أعمال
الف�صل ( )% 60من العالمة النهائية .
 .2عالمة لالمتحان النهائي  ،وتخ�ص�ص له (.)% 40
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 .3ي�ستثنى مما ورد يف البندين (1و:)2احللقات والندوات والبحوث واملختربات
والت�صاميم  ،واالختبارات العلمية  ،والتدريب العملي التي لها �ساعات معتمدة � ،إذ
تكون لها عالمة واحدة ت�شكل كامل عالمة املادة .
املادة(:)36
تطبق تعليمات منح درجة البكالوريو�س على احلاالت التي مل يرد عليها ن�ص يف هذه
التعليمات فيما يتعلق باالمتحانات والعالمات واملعدالت.

الإنذار والف�صل

املادة (:)37
ينذر الطالب �إذا مل يح�صل يف نهاية �أي ف�صل على احلد الأدنى للمعدل الرتاكمي
(  )% 75يف املواد التي در�سها حتى نهاية ذلك الف�صل.
املادة(:)38
يعترب الطالب مف�صوال يف احلاالت التالية :
�أ� .إذا مل يح�صل على احلد الأدنى يف املعدل الرتاكمي للمواد يف نهاية الف�صلني التاليني
للإنذار.
ب�	.إذا ر�سب يف االمتحان ال�شامل مرتني .
ج� .إذا ر�سب يف مناق�شة الر�سالة .
د � .إذا مل يحقق متطلبات التخرج �ضمن احلد الأعلى للمدة امل�سموح بها .
املادة(:)39
تقوم دائرة القبول والت�سجيل بتنفيذ املادتني (  37و.)38

الإ�شراف على ر�سائل املاج�ستري

املادة(:)40
ي�صدر املجل�س قراراً يت�ضمن  ،تعيني امل�شرف و�إقرار عنوان الر�سالة وم�شروع خطتها
يف موعد ال يتجاوز نهاية الف�صل الرابع اللتحاق الطالب باجلامعة  ،وذلك بناء على
تو�صية من جلنة الق�سم وتن�سيب من جلنة الكلية.
املادة(:)41
يحق لكل ع�ضو هيئة تدري�س الإ�شراف على طلبة املاج�ستري( م�سار الر�سالة) �شريطة
�أن يكون قد ن�شر ( �أو قبل له للن�شر) بحثني على الأقل و�أن يكون �أحدهما على الأقل
منفرداً �أو باحثاً رئي�سياً بعد ح�صوله على درجة الدكتوراه و�أن ال يكون البحث م�ست ً
ال
من ر�سالته للماج�ستري �أو الدكتوراه .
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املادة(:)42
يكون امل�شرف الرئي�سي على ر�سائل املاج�ستري من داخل اجلامعة ومتفرغاً تفرغاً تاماً،
ويجوز يف حاالت خا�صة تعيني م�شرف من خارج الق�سم �أو الكلية �أو اجلامعة ،تتوافر فيه
�شروط الإ�شراف بتو�صية من جلنة الدرا�سات العليا يف الق�سم والكلية املخت�صني ،وقرار
من جمل�س الدرا�سات العليا .
املادة(:)43
يكون ممتحن واحد على الأقل من خارج اجلامعة يف كل جلنة مناق�شة لر�سائل الطلبة.
املادة(:)44
يكون احلد الأعلى لعدد الر�سائل التي يحق للم�شرف الإ�شراف عليها يف وقت واحد هو
 6ر�سائل جامعية .
املادة(:)45
يقرر املجل�س بتو�صية من جلنة الق�سم وتن�سيب من جلنة الكلية وباقرتاح من امل�شرف
ت�سمية ع�ضو هيئة تدري�س �آخر مل�شاركته يف الإ�شراف على ر�سالة الطالب.
املادة(:)46
يجوز تغيري امل�شرف لظروف قاهرة وذلك بالطريقة نف�سها التي مت بها تعيينه.
املادة(:)47
يجوز بقرار من املجل�س بناء على تو�صية من جلنة الق�سم وتن�سيب من جلنة الكلية:
�أ� .أن ي�ستمر ع�ضو هيئة التدري�س احلا�صل على �إجازة تفرغ علمي �أو �إجازة بدون راتب يف
الإ�شراف على ر�سالة الطالب �أو امل�شاركة فيه.
ب�	.أن ي�شارك يف الأ�شراف:
 .1ال�شخ�ص الذي �سبق له �أن �شغل رتبة جامعية يف جامعـة معرتف بها ،على �أن تتوفر
ال�شروط الواردة يف املادة (.)41
 .2ال�شخ�ص الذي تتوافر فيه �شروط ع�ضوية الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الأردنية
ومل ي�سبق له العمل يف اجلامعة �شرط انق�ضاء �سنتني على الأقل بعد ح�صوله على
امل�ؤهل العلمي الذي ي�ؤهله للتعيني كع�ضو هيئة تدري�س ون�شره لبحثني من�شورين
يف جمالت حمكمة متخ�ص�صة.
املادة(:)48
يح�سب للم�شرف عن كل ر�سالة ي�شرف عليها �ساعة معتمدة يف الف�صل الدرا�سي الواحد
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وذلك اعتباراً من بدء الف�صل الذي عني فيه م�شرفاً ومبا ال يزيد على ثالثة ف�صول ،
ويف حالة وجود م�شرف م�شارك تق�سم ال�ساعة املعتمدة منا�صفة بينهما.
املادة(:)49
يجوز تعديل عنوان الر�سالة وخطتها � ،إذا اقت�ضت ظروف البحث ذلك  ،ويتم التعديل
بالطريقة نف�سها التي متت بها املوافقة عليها.
املادة(:)50
تعني جلنة املناق�شة  ،ويحدد موعدها بقرار من املجل�س بناء على تن�سيب من جلنة
الكلية ،وتو�صية من جلنة الق�سم بعد اال�ستئنا�س بر�أي امل�شرف.
املادة(:)51
�أ .تتكون جلنة املناق�شة من :
 .1امل�شرف.
 .2ع�ضو هيئة تدري�س على الأقل يف اجلامعة ممن تنطبق عليهم �شروط الإ�شراف.
 .3ع�ضو من خارج اجلامعة ومن التخ�ص�ص نف�سه وتتوافر فيه �شروط ع�ضوية هيئة
التدري�س.
ب  .ير�أ�س اللجنة الأ�ستاذ امل�شرف على ر�سالة املاج�ستري.
املادة (:)52
تتم مناق�شة الر�سالة على النحو الآتي:
�أ  .يعر�ض الطالب ملخ�صاً لر�سالته.
ب .ير�أ�س رئي�س اللجنة �إدارة املناق�شة  ،وبعد انتهائها تتداول اللجنة  ،وتقرر ب�أغلبية
�أع�ضائها �إحدى النتائج الآتية:
 .1ناجح بدون �أي تعديل .
 .2تعديل الر�سالة ،ويف هذه احلالة على الطالب �إجراء التعديل املطلوب يف مدة ال
تتجاوز ف�ص ً
ال درا�سياً واحداً  ،ثم عر�ضها على جلنة املناق�شة للموافقة  ،و�إال فيعترب
الطالب را�سباً.
 .3را�سب ويف هذه احلالة مينح الطالب �شهادة دبلوم الدرا�سات العليا �إذا كان معدله
الرتاكمي  % 75ف�أكرث  ،وله احلق يف �أن يتحول �إىل برنامج املاج�ستري بامتحان
�شامل ( بدون ر�سالة).
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املادة (:)53
تكتب ر�سالة املاج�ستري بلغة التدري�س املعتمدة يف الق�سم  ،ويرفق بها ملخ�صان �أحدهما
باللغة العربية  ،والآخر باللغة االجنليزية بحيث ال يزيد �أي من امللخ�صني عن �ستمائة
( )600كلمة.
املادة(: )54
حتتوي �صفحة العنوان على ما يلي :
�أ .عنوان الر�سالة  ،وا�سم مقدمها كما هو م�سجل ر�سمياً يف اجلامعة.
ب .ا�سم امل�شرف وامل�شرف امل�شارك �إن وجد.
ج  .تاريخ مناق�شة الر�سالة.
ً
د  .العبارة الآتية "قدمت هذه الر�سالة ا�ستكماال ملتطلبات درجة املاج�ستري يف جامعة
فيالدلفيا  ،تخ�ص�ص (� " )......أو ما يقابلها يف اللغة االجنليزية.
هـ� .أ�سماء �أع�ضاء جلنة املناق�شة .
املادة(:)55
�أ .تقدم الر�سالة مطبوعة على ورق من قيا�س . A4
ب .يرتك بني ال�سطرين م�سافة ون�صف �إذا كانت الر�سالة مكتوبة باللغـة العربية ،
وم�سافتان �إذا كانت باللغة الإجنليزية.
ج .يرتك هام�ش مقداره( � 3.5سم) على ميني ال�صفحة يف الن�سخ العربية  ،وعلى ي�سارها
يف الن�سخ الأجنبية  ،وتكون كل من الهوام�ش الأخرى (�2.5سم).
د .يتبع الق�سم املعني بالر�سالة �أ�سلوباً موحداً لتنظيم �أجزاء الر�سالة وو�ضع احلوا�شي ،
وتثبت املراجع والفهار�س.
املادة (:)56
يف حالة وجود خرائط �أو �صور �أو �أية ر�سومات بيانية �أخرى  ،ينبغي �أن تكون املواد
امل�ستعملة بها من نوع يكفل لها البقاء يف حالة جيدة.
املادة(: )57
�أ .تودع �ست ن�سخ جملدة من الر�سالة يف عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا موقعة
من �أع�ضاء جلنة املناق�شة بعد ا�ستكمال متطلبات قبولها.
ب .توزع الن�سخ كما يلي :
 .1ن�سختان ملكتبة اجلامعة.
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تعليمات املنح لطلبة الدرا�سات العليا يف جامعة فيالدلفيا
�صادرة عن جمل�س العمداء ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة ( )5الفقرة (�أ)
من نظام الدرا�سات العليا يف جامعة فيالدلفيا

املــادة (: )1
ت�سمى هذه التعليمات " تعليمات املنح لطلبة الدرا�سات العليا يف جامعة فيالدلفيا"
ويعمل بها اعتباراً من تاريخ �صدورها.
املــادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة �إزاءها  ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

اجلامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :جامعة فيالدلفيا.
املجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س :جمل�س الدرا�سات العليا يف اجلامعة.
العميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا يف اجلامعة.
الكلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :الكلية املعنية من كليات اجلامعة.
الق�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم :الق�سم الأكادميي يف الكلية املعنية.
جلنة الكلي ــة :جلنة الدرا�سات العليا يف الكلية املعنية.
جلنة الق�سـم  :جلنة الدرا�سات العليا يف الق�سم يف الكلية املعنية     .
املــادة (:)3
تقدم اجلامعة ثالثة �أنواع من املنح لطلبة الدرا�سات العليا وهي:
�أ -منح امل�ساعدة يف التدري�س  :تعطى للطلبة الذين يكلفون ب�أعمال امل�ساعدة يف التدري�س،
مثل العمل يف غرف التح�ضري �أو املختربات �أو امليدان �أو ور�ش العمل �أو املرا�سم �أو �أية
اعمال �أخرى تت�صل بالتدري�س ويوافق عليها جمل�س الدرا�سات العليا.
ب -منح امل�ساعدة يف البحث  :تعطى للطلبة الذين يكلفون ب�أعمال امل�ساعدة يف  م�شاريع
البحث العلمي التي توافق عليها اجلامعة وتدعمها �إما مبا�شرة� ،أو بطريقة غري
مبا�شرة .
ج -منح دعم بحوث الر�سائل  :وتعطى للطلبة الذين ت�شكل هذه البحوث ك ً
ال �أو جزءاً
من ر�سائلهم للماج�ستري �أو الدكتوراة.
املــادة (:)4
ي�شرتط يف الطالب الذي يح�صل على منحة ما يلي :
�أ� -أن يكون م�سج ً
ال للدرا�سات العليا طوال املدة التي يح�صل فيها على املنحة  على �أن
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يكون م�سج ً
ال ل�ست �ساعات معتمدة يف الف�صل على الأقل �أو �أن يكون قد �أنهى درا�سة
جميع املواد املطلوبة بنجاح وا�صبح متفرغاً لبحث الر�سالة.
ب� -أن يكون متفرغاً للدرا�سة يف اجلامعة.
ج� -أن ال يكون حا�ص ً
ال على منحـة �أخرى من اجلامعـة �أو غريها �أو م�ستفيداً من  برنامج
ت�شغيل الطلبة.

د� -أن ال يكون قد م�ضى على ت�سجيله يف الدرا�سات العليا يف اجلامعـة �أكثـر مـن خم�سة ف�صول
عادية يف حالة طالب املاج�ستري و�أكرث من �سبعة ف�صول عادية يف حالة طلبة الدكتوراة.

هـ� -أن ال يكون الطالب احلا�صل على املنحة يعمل يف مكان �آخر.
املــادة (:)5
�أ   -تعطى املنحة لطالب املاج�ستري ملدة ال تزيـد عن �سنتني (�أربع ــة ف�ص ــول عادية
وف�صل �صيفي) ولطالب الدكتوراه ملــدة ال تزيد ع ــن ثـالث �سنوات (�ستة ف�صول
عادية وف�صلني �صيفيني).
ب  -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )4من هذه التعليمات  ،يتم البـت فـي طلب ــات  املنح يف
بداية كل ف�صل درا�سي.
املادة (:)6
� أ  -تكون قيمة املنحـة ( )100مائة دينار �شهرياً بالإ�ضافة �إىل خ�صم ( )% 50من
ر�سوم ت�سجيل املـواد على �أن ال تقل �ساعات العمل عن (� )20ساعة �أ�سبوعياً.
ب -ميكن �أن تكون قيمـة هذه املنحـة  ،املكاف�أة ال�شهريـة منفردة �أو الإعفاء فقط من
 % 50من ر�سـوم ت�سجيل املواد الوارد يف الفقرة(�أ) من هذه املادة.
املـادة ( :)7
ي�سرت�شد عند توزيع املنح وتخ�صي�صها مبا يلي :
� أ -الإمكانات املالية املتوفرة .
ب -مدى تفوق الطالب مع مراعاة ما يلي:
  .1يجب �أن ال يقل التقدير العام للطالب امل�ستجد املتقدم لطلب املنحة عن جيد جداً
يف درجة البكالوريو�س ،ويف حالة امل�ستجدين من حملة الدبلوم العايل يجب �أن ال
يقل التقدير العام عن امتياز .
  .2يجب �أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطلبة غري امل�ستجدين عن  % 80يف نهاية كل
ف�صل درا�سي لكي يتم درا�سة جتديد املنحة لهم �أو �إعطائها لهم للمرة الأوىل.
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ج -مدى حاجة الطالب.
د -عــدد الطلبــة املتفرغيــن للدرا�سـات العليا يف الق�سم املتقدمني للح�صول على منح.
هـ -عــدد الطلبـة املتفرغني للدرا�سات العليــا فـي الأق�سام الأخرى املتقدمني للح�صول
على منح.
املـــادة (:)8
يقدم الطالب احلا�صل على املنحة �أو ن�صف املنحة ك�شفاً بال�ساعات التي عملها ونوع
العمل الذي قام به خالل كل ف�صل م�صدقـاً من امل�شرف عليه و رئي�س الق�سم الذي يعمل
الطالب فيه وذلك يف نهاية الف�صل.
املــادة (:)9
تعطى املنح وفق الإجراءات التالية-:
� أ -منح امل�ساعدة يف التدري�س  :يحدد املجل�س يف كل ف�صل درا�سي عدد املنح املخ�ص�صة
لكل ق�سم يف الكليات املختلفة بناء على تقرير يقدمه رئي�س الق�سم يبني فيه نوع
العمل املتوفر وحجمه وعدد طلبة الدرا�سـات العليا املتفرغني للدرا�سـة فيه ،وتعطى
املنح بقرار من املجل�س بنا ًء على تن�سيب من جلنـة تتكون من العميد ور�ؤ�ساء �أق�سام
التخ�ص�ص يف الكليات.
ب -منح امل�ساعدة يف البحث :تعطى بقرار من املجل�س وفق الأ�صول املرعية.
ج -منح دعم الر�سائل  :تعطى بقرار من املجل�س بناء على تن�سيب من امل�شرف على
الر�سالة ورئي�س الق�سم املعني يف الكلية املعنية.
املــادة (:)10
� أ -تلغى املنحة ،ويعيد الطالــب املبال ــغ التـي دفعــت لــه بقــرار من اجلهــة التي  قررت �إعطاءه
تلك املنحة ،وذلك يف حالة خمالفته ل�شـروط املنح ــة  الواردة يف املادة رقم (. )4

ب -توقف املنحة وال جتدد وذلك يف احلالتني التاليتني:
�  - 1إذا مل يكن �أداء الطالب مقبو ًال  ،وذلك بتن�سيب من امل�شرف �أو رئي�س ق�سم
التخ�ص�ص يف الكلية�  أو �صاحب البحث  ،ويف هذه احلالة توقف املنحة اعتبارا من
تاريخ موافقة املجل�س على ذلك.
� - 2إذا انخف�ض املعدل الرتاكمي للطالب عن .% 80
املــادة (:)11
تعر�ض احلــاالت التي مل يـرد بها ن�ص يف هذه التعليمـات على جمل�س  العمداء للبت فيها.
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تعليمات املنح والت�سهيالت الدرا�سية

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

قبولهم قانونياً ).
جـ  -منحة تعادل  % 15من ر�سوم ال�ساعات املعتمدة للحا�صلني على معدل ما بني
 % 85و  % 89.9يف الثانوية العامة الأردنية والفل�سطينية وعرب  48مبختلف
فروعها ( مازال قبولهم قانونياً ) با�ستثناء طلبة كليتي ال�صيدلة والهند�سة.

ثاني ًا :منح التفوق الأكادميي يف التخ�ص�ص للطلبة امللتحقني يف اجلامعة :
تقدم منحة درا�سية مقدراها  % 100من الر�سوم الدرا�سية للطالب احلا�صل على
معدل تراكمي ال يقل عن  % 95و  % 50للطالب احلا�صل على معدل تراكمي ال يقل
عن � % 90شريطة �أن يكون م�سجال يف اجلامعة و�أنهى بنجاح درا�سة � 30ساعة معتمدة
يف جامعة فيالدلفيا وال حتت�سب من �ضمنها املواد اال�ستدراكية و�أن يكون م�سج ً
ال للحد
الأدنى من العبء الدرا�سي وفق تعليمات منح درجة البكالوريو�س و�أ ّال يكون قد �صدر
بحقه �أي عقوبة ت�أديبية يف ذلك العام من درجة �إنذار ف�أكرث.
ثالث ًا :منح الأ�شقاء :
�أ .تقدم منحة تعادل  % 15من قيمة ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف كل ف�صل درا�سي لكل من

 .1الأ�شقاء املقبولني وامل�سجلني الدار�سني.
 .2االبن واالب املقبولني وامل�سجلني الدار�سني.
 .3الزوج وزوجته املقبولني وامل�سجلني والدار�سني.
ب .تقدم منحة لل�شقيق الثالث قيمتها  % 25من الر�سوم الدرا�سية لل�ساعات املعتمدة.
ج .تقدم منحة لل�شقيق الرابع فما فوق قيمتها . % 50
مالحظة :
 -1تبقى املنحة �سارية ماداموا جميعاً على مقاعد الدرا�سة �أو �إذا تخ ّرج �أحدهم من اجلامعة .
 -2منح اال�شقاء متنح للطالب املنتظم وامل�سجل لنيل درجة البكالوريو�س فقط .
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تعليمات امتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة الإجنليزية
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات امتحان امل�ستوى يف اللغة الإجنليزية" وتطبق على
الطلبة الذين ُيقبلون يف جامعة فيالدلفيا يف كافة التخ�ص�صات يف بداية كل عام درا�سي.
املادة (:)1
يعقد االمتحان جلميع الطلبة اجلدد الذين يقبلون يف جامعة فيالدلفيا لكل عام
درا�سي جديد با�ستثناء مايلي .
�أ  -من ح�صل على عالمة ال تقل عن ( )500يف امتحان اللغة الإجنليزية كلغة �أجنبية
املعروف بـ  ، TOEFLويعفى الطالب من درا�سة مادة "اللغة الإجنليزية (،)101
�إذا كانت هذه ال�شهادة/الق�سيمة معتمدة وم�صدقة من مركز ()AMIDEAST
امدي�ست.
ب  -من ح�صل على �شريحة ال تقل عن ( )Band 5يف امتحان .IELTS
ج  -من ح�صل عالمة ال تقل عن  % 60يف االمتحان املعروف بـ . MELAB
Michigan English Language Assessmentattery
د -من ح�صل على �شهادة � IGCSEأو ما يعادلها.

وي�شرتط �أن ال يكون قد م�ضى على تقدمي الطالب لالمتحانات �أو /و ح�صوله على
�شهادة � IGCSEأكرث من خم�س �سنوات وعلى الطالب تقدمي الأوراق الر�سمية الثبوتية
بذلك.
هـ  -الطلبة الذين يلتحقون باجلامعة عن طريق التج�سري .
املادة (  :)2
يعقد امتحان حتديد امل�ستوى يف اللغة الإجنليزية( وهذا ينطبق على اللغة العربية
واحلا�سوب ) ثالث مرات يف ال�سنة الأوىل من التحاق الطالب باجلامعة (الف�صل الأول،
الف�صل الثاين ،الف�صل ال�صيفي) ،بر�سم قدره ( )20ع�شرون ديناراً ،وللطالب الذي ال
ينجح يف �أي من هذه االمتحانات ،التقدم لالمتحان يف املرة الثانية بر�سم قدره ()20
ع�شرون ديناراً واملرة الثالثة بر�سم قدره ( )30ثالثون ديناراً� ،شريطة �أن ال يكون يدر�س
املادة �أو در�سها ور�سب فيها ،وعلى الطالب الذي مل يتقدم لهذه االمتحانات يف ال�سنة
الأوىل من التحاقه باجلامعة ت�سجيل ودرا�سة مادة ا�ستدراكي (.)99
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املادة (:)3
ي�شكل رئي�س اجلامعة بتن�سيب من مدير مركز اللغات جلنة من ذوي االخت�صا�ص يف
اللغة الإجنليزية ويف و�ضع االمتحانات وذلك من املخت�صني يف كلية الآداب والفنون،
وكلية تكنولوجيا املعلومات ،ومركز اللغات تكون مهمتها و�ضع �أ�سئلة االمتحان وحتديثها
وتطويرها ،وكذلك الإ�شراف على برجمة االمتحان وا�ستخراج النتائج ومعاجلتها.

تعليمات �إ�ضافية اقرها جمل�س العمداء:
�أ-و�ضع الطلبة الذين ر�سبوا يف املواد اال�ستدراكية (اللغة العربية ،اللغة الإجنليزية،
واحلا�سوب) ومادة ( ،)101و( )102يف اللغة العربية ومادة ( )101و( )102يف اللغة
االجنليزية ثالث مرات يف �شعبة خا�صة بهم يف كل مادة ويقوم بتدري�سهم �أحد �أع�ضاء
هيئة التدري�س من ذوي اخلربة ح�سب الأ�صول يف مركز اللغات.

ب-ي�سمح للطلبة الذين يدر�سون املواد اال�ستدراكية ( اللغة العربية،اللغة الإجنليزية
واحلا�سوب) ومادة ( )101يف اللغتني العربية والإجنليزية باالن�سحاب منها خالل
فرتة االن�سحاب امل�سموح بها �شريطة �أن ال يكونوا قد در�سوا هذه املواد ور�سبوا فيها
�أو تقدموا المتحان حتديد امل�ستوى يف وقت �سابق وتقرر �أن يدر�سوا هذه املواد وفق
نتائجهم.
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      تعليمات �إمتحان م�ستوى مهارات احلا�سوب يف جامعة فيالدلفيا
املادة (: )1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات �إمتحان م�ستوى مهارات احلا�سوب يف جامعة
فيالدلفيا" ويعمل بها اعتبارا من بدء العام اجلامعي .2009/2008
املادة (: )2
يكون للكلمات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.
اجلامعة:جامعة فيالدلفيا .
الإمتحان �  :إمتحان م�ستوى مهارات احلا�سوب.
الرئي�س :رئي�س جامعة فيالدلفيا.
العميد  :عميد كلية تكنولوجيا املعلومات.
املادة (: )3
يعفى من التقدم للإمتحان :
�أ -الطالب امل�ستجد الذي در�س املادة بنجاح يف جامعة �أو معهد علمي معرتف بهما.
ب -الطالب امل�ستجد الذي اجتاز �إمتحان� ICDLأوIC3من جهة تعتمدها اجلامعة ،
مي�ض على �إ�صدارها ثالث �سنوات.
و�أبرز �شهادة مل ِ
ت -الطالب امل�ستجد الذي اجتاز �إمتحان امل�ستوى يف جامعة �أردنية بنجاح.
 املادة (: )4
يعقد امتحان حتديد امل�ستوى يف مهارات احلا�سوب( وهذا ينطبق على اللغة العربية
واللغة الإجنليزية ) ثالث مرات يف ال�سنة الأوىل من التحاق الطالب باجلامعة (الف�صل
الأول ،الف�صل الثاين ،الف�صل ال�صيفي) ،بر�سم قدره ( )20ع�شرون ديناراً ،وللطالب
الذي ال ينجح يف �أي من هذه االمتحانات ،التقدم لالمتحان يف املرة الثانية بر�سم قدره
( )20ع�شرون ديناراً واملرة الثالثة بر�سم قدره ( )30ثالثون ديناراً� ،شريطة �أن ال يكون
يدر�س املادة �أو در�سها ور�سب فيها ،وعلى الطالب الذي مل يتقدم لهذه االمتحانات يف
ال�سنة الأوىل من التحاقه باجلامعة ت�سجيل ودرا�سة حا�سوب �إ�ستدراكي (. )0750099
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املادة (:)5
ُيعقد االمتحان  و ُت�ستخرج النتائج والإح�صائيات من قبل جلنة �إمتحان امل�ستوى  ،وتكون
عالمة النجاح يف الإمتحان ( % 50خم�سون باملائة) وتعلن النتائج يف اليوم الذي يلي
يوم عقد الإمتحان.
املادة (: )6
جناح الطالب يف الإمتحان يعفيه من درا�سة مادة مهارات حا�سوب �إ�ستدراكي
(.)0750099
املادة (: )7
ي�شكل رئي�س اجلامعة بتن�سيب من عميد كلية تكنولوجيا املعلومات يف بداية كل عام
درا�سي "جلنة �إمتحان م�ستوى مهارات احلا�سوب" برئا�سة عميد الكلية وع�ضوية �إثنني
من �أع�ضاء هيئة التدري�س وتكون مهامها:
�أ -تطوير �أ�سئلة الإمتحان وحتديثها .
ب�  -إدارة جل�سات الإمتحان.
جـ� -إ�ستخراج النتائج ومناق�شتها و�إعالنها و�إعداد االح�صائيات الالزمة .
املادة (:)8
رئي�س اجلامعة وعميد كلية تكنولوجيا املعلومات م�س�ؤوالن عن تنفيذ �أحكام هذه
التعليمات.
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تعليمات التدريب لطلبة ال�صيدلة يف جامعة فيالدلفيا
�أُقرت مبوجب قرار جمل�س اجلامعة رقم 94/21

املادة (   :)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب لطلبة ال�صيدلة يف جامعة فيالدلفيا" ،و ُيعمل بها
اعتباراً من .1994 /2/ 12
املادة (  :)2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها فيما يلي ،ما مل
تدل القرينة على غري ذلك:
اجلامعة :جامعة فيالدلفيا.
الكلية :كلية ال�صيدلة.
اللجنة :جلنة تدريب الطلبة يف الكلية ي�شكلها عميد الكلية يف مطلع كل عام جامعي.
م�ستوى ال�سنة :كما هو مع ّرف يف املادة (/7ط) من تعليمات منح درجة البكالوريو�س     .
املادة (:)3
ُيطلب من جميع طلبة الكلية الذين �أنهوا بنجاح م�ستوى ال�سنة الثانية ا�ستكمال فرتة تدريب
مبا يعادل (� )1440ساعة منها ( )14ا�سبوعاً مت�صلة �أو موزعة على ف�صلني درا�سيني بواقع
ثمان و�أربعني �ساعة تدريب �أ�سبوعياً ،وتكون يف �صيدليات �أو م�صانع �أدوية.
املادة (:)4
ُي�سمح للطالب بالبدء بالتدريب بعد �أخذ موافقة م�سبقة من اللجنة.
املادة (   :)5
� أ� -إذا تغيب الطالب املتدرب خالل فرتة التدريب بعذر مقبول وفقاً لتعليمات منح درجة
البكالوريو�س يف اجلامعة عليه ا�ستئناف تدريبه عند زوال العذر والتعوي�ض عن فرتة
غيابه.
ب �  -إذا جتاوزت ن�سبة غياب الطالب بدون عذر مقبول  % 10من فرتة تدريب وافقت عليها
اللجنة فعليه �إعادة التدريب لتلك الفرتة ب�أكملها.
61

جـ �  -إذا تغيب الطالب لأي �سبب مدة تزيد على  % 30من فرتة تدريب وافقت عليها
اللجنة فعليه �إعادة التدريب لتلك الفرتة ب�أكملها.

املادة (:)6

  يتم التدريب يف م�صانع الأدوية �أو ال�صيدليات التي توافق عليها اللجنة وح�سب املوا�ضيع
املقررة للتدريب.
املادة (:)7

   يقدم الطالب تقريراً فنياً �إىل اللجنة عن تدريبه العملي خالل فرتة �أق�صاها �أ�سبوعان
من نهاية كل فرتة تدريب يقوم بها.

املادة (:)8

على الطالب اجتياز �إمتحان بنجاح بعد �إنهاء كامل فرتة التدريب ،ويف حالة ر�سوبه يف
الإمتحان يتقدم الطالب للإمتحان مرة �أخرى بعد �أ�سبوعني على الأقل من تاريخ عقد
الإمتحان ال�سابق له.
املادة (:)9
  تتوىل اللجنة املهمات التالية:
�أ    -متابعة �سري تدريب الطلبة والت�أكد من تنفيذ برنامج التدريب.
ب    -تقييم تدريب الطلبة يف �ضوء ما يلي:
   . 1نتائج الإمتحان املذكورة يف املادة (.)8
 . 2التقرير الفني املُ�شار �إليه يف املادة (.)7
 . 3التقرير املقدم من ال�صيديل امل�س�ؤول عن متابعة التدريب يف موقع التدريب.
   . 4مالحظات اللجنة من خالل الزيارات امليدانية.
جـ �   -إعالن نتائج التدريب.
املادة (:)10
 تحُ ال احلاالت التي ال تنطبق عليها ن�صو�ص هذه التعليمات �إىل اللجنة.
املادة ( :)11عميد الكلية م�س�ؤول عن تطبيق هذه التعليمات.
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تعليمات التدريب لطلبة كلية الهند�سة يف جامعة فيالدلفيا
املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات"تعليمات التدريب لطلبة كلية الهند�سة يف جامعة فيالدلفيا"ويعمل
بها اعتباراً من الف�صل الدرا�سي الأول .2012/2011
املادة (:)2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها فيما يلي ،ما
مل تدل القرينة على غري ذلك:
اجلامعة :جامعة فيالدلفيا.
الكلية :كلية الهند�سة.
الق�سم :الق�سم الأكادميي يف الكلية .
اللجنة :جلنة التدريب يف الق�سم.
الأ�سبوع� :أ�سبوع عمل بواقع �أربعني �ساعة عمل.
املادة (:)3
يكون التدريب �إجبارياً على جميع طلبة الق�سم امل�سجلني للح�صول على درجة
البكالوريو�س يف الهند�سة.
املادة (:)4
ُي�سمح للطالب بالبدء بالتدريب بعد �أخذ موافقة م�سبقة من اللجنة و�إنهاء ما ال يقل عن
(� )90ساعة معتمدة بنجاح وفق اخلطة الدرا�سية املقررة.
املادة (:)5
ال يجوز اجلمع بني الدرا�سة والتدريب.
املادة (:)6
مع مراعاة �أحكام املادة ( )7من هذه التعليمات تكون مدة التدريب ثمانية �أ�سابيع مت�صلة
ويكون الطالب متفرغاً للتدريب يف �أحدى امل�ؤ�س�سات املعتمدة وحتت �أ�شراف هند�سي
داخل الأردن � ،أو �ستة �أ�سابيع خارج الأردن يف �أحدى امل�ؤ�س�سات املعتمدة .
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املادة (:)7
�أ � -إذا تغيب الطالب املتدرب خالل فرتة تدريبه بعذر مقبول وفقا لتعليمـات منح درجة
البكالوريو�س يف اجلامعة يجب عليه ا�ستئناف تدريبه عند زوال العذر _ والتعوي�ض
عن فرتة غيابه.
ب � -إذا تغيب الطالب مدة تزيد عن  30باملائة من فرتة التدريب املقررة فعليه �إعادة
عملية التدريب .
املادة (:)8
يتم التدريب يف مكاتب هند�سية �أو م�صانع �أو م�شاريع هند�سية �أو م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة.
املادة (:)9
يقدم الطالب املتدرب تقريراً فنياً �إىل اللجنة يف فرتة �أق�صاها ثالثة �أ�سابيع بعد انتهاء
فرتة التدريب.
املادة (:)10
تتوىل اللجنة املهمات التالية:
�أ  -متابعة �سري تدريب الطلبة والت�أكد من التزامهم بربنامج التدريب.
ب  -تقييم تدريب الطلبة يف �ضوء ما يلي:
 . 1تقرير فني تقوم ب�إعداده اجلهة التي َتد َّرب الطالب لديها.
 . 2التقرير الفني املُ�شار �إليه يف املادة (.)9
 . 3مالحظات اللجنة من خالل الزيارات امليدانية للم�شرفني.
جـ � -إعالن نتائج تقييم التدريب.
املادة (:)11
تحُ ال احلاالت التي ال تنطبق عليها ن�صو�ص هذه التعليمات �إىل جمل�س العمداء للبت
فيها.
املادة (:)12
عميد الكلية م�س�ؤول عن تطبيق هذه التعليمات.
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تعليمات ت�أديب الطلبة يف جامعة فيالدلفيا

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

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات ت�أديب الطلبة يف جامعة فيالدلفيا ل�سنة ،"1995
و ُيعمل بها اعتباراً من تاريخ 1995 /12/ 17م.
املادة (:)2
ت�سري �أحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة امل�سجلني يف اجلامعة.
املادة (:)3
تعترب الأعمال التالية خمالفات ت�أديبية تع ّر�ض الطالب الذي يرتكب �أياً منها للعقوبات
الت�أديبية املبينة يف هذه التعليمات:
�أ  -االمتناع املدبر عن ح�ضور الدرو�س وعن الأعمال اجلامعية الأخرى التي تق�ضي
الأنظمة باملواظبة عليها وكل حتري�ض على هذا االمتناع.
ب  -الغ�ش �أو حماولة الغ�ش يف االختبارات واالمتحانات �أو الإخالل بنظامها.
جـ � -أي فعل يرتكبه الطالب يف اجلامعة ويكون ما�ساً بال�شرف �أو الكرامة �أو الأخالق
�أو خم ً
ال بح�سن ال�سرية وال�سلوك �أو ما من �ش�أنه الإ�ساءة �إىل �سمعة اجلامعة �أو
العاملني فيها ،وتنطبق هذه الفقرة على �أي من الأفعال املن�صو�ص عليها �إذا ارتكبه
الطالب خارج اجلامعة يف منا�سبة ت�شرتك فيها اجلامعة �أو ن�شاط تقوم به.
د  -القيام ب�أي تنظيم داخل احلرم اجلامعي �أو امل�شاركة فيه من غري ترخي�ص �سابق
من املراجع املخت�صة يف اجلامعة �أو اال�شرتاك يف �أي ن�شاط جماعي يخالف الأ�صول
التنظيمية يف اجلامعة.
ُ
هـ  -ا�ستعمال مباين اجلامعة ومرافقها لغري الأغرا�ض التي �أعدّت لها �أو دون �إذن �سابق.
و  -توزيع الن�شرات �أو املل�صقات �أو �إ�صدار جرائد يف اجلامعة �أو جمع التواقيع �أو
التربعات دون احل�صول على ترخي�ص من املراجع املخت�صة يف اجلامعة �أو �إ�ساءة
ا�ستعمال الرتخي�ص املمنوح ملمار�سة الأن�شطة املذكورة.
ز  -الإخالل بالنظام �أو ال�ضبط الذي تقت�ضيه املحا�ضرات التي ُتلقى داخل اجلامعة.
ح � -أي �إهانة �إو �إ�ساءة يوجهها الطالب لع�ضو هيئة التدري�س �أو لأي من العاملني �أو
الطلبة يف اجلامعة.
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ط � -سرقة �أو �إتالف ممتلكات اجلامعة املنقولة �أو غري املنقولة مبا يف ذلك م�صادر
املعلومات عن ق�صد �أو �إهمال.
ي  -خمالفة القوانني والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة يف اجلامعة.
ك  -التزوير يف الوثائق اجلامعية او ا�ستعمال �أوراق مز ّورة يف �أي �أغرا�ض جامعية.
ل  -التحري�ض �أو االتفاق مع طلبة �أو �أ�شخا�ص �آخرين على ارتكاب �أعمال عنف �أو م�شاجرات
�أو ت�شهري (�شفوي ،كتابي ،رقمي) �ضد طلبة �أو �أ�شخا�ص �آخرين داخل اجلامعة.

م  -حيازة املواد والأدوات اخلطرة .
ن � -إعطاء وثائق �أو هويات جامعية للغري بق�صد ا�ستخدامها بطريقة غري م�شروعة �أو
رف�ض �إبرازها عند الطلب من قبل املراجع املخت�صة يف اجلامعة.
املادة (:)4
حتدد العقوبات الت�أديبية التي يجوز فر�ضها على الطالب مبا يلي:
�أ  -التنبيه.
ب� -إخراج الطالب من قاعة التدري�س وا�ستدعاء الأمن اجلامعي عند ال�ضرورة لإخراجه.
جـ  -حرمان الطالب من ح�ضور بع�ض حما�ضرات املادة التي �أخل بالنظام �أثناء تدري�سها
�أو حرمانه من جميع هذه املحا�ضرات.
د  -احلرمان ملدة حمددة من اال�ستفادة من املرافق اجلامعية التي ارتكب فيها املخالفة،
مبا يف ذلك احلرمان من و�سائط النقل التابعة للجامعة �أو احلرمان من ا�ستخدام
و�سائط النقل اخلا�صة داخل احلرم اجلامعي �أو احلرمان من منحة الالمنهجي
( التفوق الريا�ضي  ،الثقايف  ،الفني  ،والعبي املنتخبات الوطنية ) كلياً �أو جزئياً .
هـ -الإنذار الأول.
و  -الإنذار املزدوج.
ز  -الإنذار النهائي.
ح � -إلغاء الت�سجيل ملادة �أو �أكرث من مواد الف�صل الذي تقع فيه املخالفة.
ط  -الف�صل امل�ؤقت من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث.
ي  -الف�صل نهائياً من اجلامعة.
ك  -ت�أجيل منح الطالب الدرجة العلمية.
ل� -إلغاء قرار منح ال�شهادة �إذا تبني �أن هنالك عملية تزوير �أو احتيال يف �إجراءات
احل�صول عليها.
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املادة (:)5
يجوز اجلمع بني عقوبتني ت�أديبيتني �أو �أكرث من العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذه التعليمات.

املادة (:)6
يف حالة �إيقاع عقوبة الف�صل امل�ؤقت �أو النهائي من اجلامعة ُت�سحب هوية الطالب املف�صول
وينع من الدخول �إىل احلرم اجلامعي �إال ب�إذن من اجلهات املخت�صة باجلامعة.
مُ
املادة (:)7
�أ � -إذا ُ�ضبط الطالب متلب�ساً بالغ�ش كتابياً �أو (رقمياً) �أو ثبت نتيجة التحقيق �أنه حاول
الغ�ش �أو ا�شرتك �أو �شرع فيه ،فتوقع عليه العقوبات التالية منفردة �أو جمتمعة:
 . 1اعتباره را�سباً يف املادة الدرا�سية.
� . 2أي من العقوبات الواردة يف الفقرات من (هـ  -ي) من املادة ( )4من هذه التعليمات.
ب  -توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب �آخر على الدخول لت�أدية امتحان بد ًال منه
العقوبات التالية:
 . 1اعتباره را�سباً يف املادة الدرا�سية.
� . 2إلغاء ت�سجيله يف بقية املواد امل�سجلة له يف ذلك الف�صل.
 . 3ف�صله من اجلامعة ملدة ف�صلني درا�سيني على الأقل اعتباراً من الف�صل الذي يلي
الف�صل الذي ُ�ضبط فيه.
جـ  -توقع على الطالب الذي دخل االمتحان بد ًال من طالب �آخر العقوبات التالية جمتمعة:

� . 1إلغاء ت�سجيله يف املواد امل�سجلة له يف ذلك الف�صل.
نْ
درا�سيي على الأقل اعتباراً من الف�صل الذي يلي
 . 2ف�صله من اجلامعة ملدة ف�صلني
الف�صل الذي ُ�ضبط فيه.
� . 3إذا كان ال�شخ�ص الذي دخل قاعة االمتحان من غري طلبة اجلامعة ف ُيحال �إىل
اجلهات الأمنية املخت�صة.
املادة (:)8
ُيحفظ قرار فر�ض العقوبة الت�أديبية يف ملف الطالب ويتم تبليغ القرار �إىل ويل �أمر
الطالب �أو للجهة املوفدة �إن ُوجدت  ،وللعميد املعني �إعالن القرار يف لوحة الإعالن �إذا
وجد ذلك �ضرورياً.
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املادة (:)9
�أ  -ي�ؤلف جمل�س الكلية يف ال�شهر الأول من كل عام جامعـي وملـدة �سنـة جلنـة من ثالثة
�أع�ضاء من هيئة التدري�س يف الكلية للتحقيق يف املخالفات التي يرتكبها الطلبة
يف املرافق اجلامعية التابعة للكلية (قاعات التدري�س ،املختربات ،امل�شاغل� ،أماكن
التدريب ،مكاتب العاملني يف الكلية) .مبا يف ذلك املخالفات التي يرتكبها الطلبة
خالل الأن�شطة العلمية التي تقيمها الكلية .ويتوىل العميد �إحالة املخالفات �إىل
هذه اللجنة للتحقيق فيها وتن�سيب العقوبة املنا�سبة.
ب  -ي�ؤلف جمل�س اجلامعة بتن�سيب من عميد �ش�ؤون الطلبة يف ال�شهر الأول من
كل عام وملدة �سنة جلنة من ثالثة �أع�ضاء من هيئة التدري�س وموظف من عمادة
�ش�ؤون الطلبة كمقرر للجنة للتحقيق يف املخالفات التي يرتكبها الطلبة يف حرم
اجلامعة ،مبا يف ذلك و�سائل املوا�صالت والأن�شطة اجلامعية الالمنهجية املقامة
داخل اجلامعة وخارجها ،با�ستثناء املخالفات املرتكبة داخل املرافق اجلامعية التابعة
للكليات ،ويتوىل عميد �ش�ؤون الطلبة �إحالة املخالفات �إىل هذه اللجنة للتحقيق فيها
وتن�سيب العقوبة املنا�سبة.
جـ  -يجوز لعميد الكلية املخت�ص اال�ستعانة والتن�سيق مع عميد �ش�ؤون الطلبة للنظر يف
الق�ضايا التي حتدث داخل املرافق التابعة لكليته �إذا دعت ال�ضرورة لذلك.
املادة (:)10
�أ � -إذا انتهت املدة املحددة لأي جلنة من جلان التحقيق ت�ستمر يف ممار�سـة �صالحيتها
�إىل �أن ت�شكل جلنة جديدة حتل حملها.
ب -على جلان التحقيق البت يف الق�ضايا املحالة �إليها خالل مدة ال تتجاوز �أربعة ع�شر
يوماً من تاريخ �إحالتها �إليها ،ولرئي�س اجلامعة حتديد املدة ب�أقل من ذلك �إذا
اقت�ضت الظروف.
جـ  -على الطالب املثول �أمام جلنة التحقيق بعد تبليغه بذلك من قبل الدائرة املخت�صة
يف عمادة �ش�ؤون الطلبة �أو عن طريق الإعالن يف الكلية التي ينتمي �إليها ،وللجنة
التحقيق احلق يف �إ�صدار العقوبة غيابياً �إذا مل ميتثل الطالب املخالف بعد تبليغه
من قبل الدائرة املخت�صة يف عمادة �ش�ؤون الطلبة �أو عن طريق الإعالن يف الكلية
التي ينتمي لها.
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املادة (:)11
�أ  -تكون جميـع القرارات الت�أديـبية نهائية با�ستثناء العقوبات املن�صو�ص عليها يف
الفقرات (ط) ( ،ي) ( ،ك) ( ،ل) من املـادة ( )4من هذه التعليمـات ،ويحق للطالب
�أن ي�ست�أنف القرار فيها ،وملجل�س اجلامعة �أن ي�صادق على العقوبة �أو يعدلها �أو يلغيها.
ب -يجوز للطالب الذي متت امل�صادقة على قرار ف�صله من جامعة فيالدلفيا ف�ص ً
ال
نهائياً وفقا للمادة(  /4ي) �أن يتقدم وملرة واحدة با�سرتحام ملجل�س العمداء للنظر
يف �إمكانية عودته �إىلاجلامعة وفق ال�شروط التالية:
� .1أن يكون قد م�ضـى على �صـدور قرار الف�صل النهائي من اجلامـعة �سنتان تقومييتان
كاملتان.
� .2أن ال يقل معدله الرتاكمي عن(� )% 60ستني باملائة.
� .3أن ال يقل عدد ال�ساعات التي اجتازها بنجاح يف جامعة فيالدلفيا عن (� )60ستني �ساعة.
� .4أن يت�ضمن الإ�سرتحـام الإعتـذار ال�صريح جراء الإقدام على املخالفة التي ارتكبها.
� .5أن يت�ضمن الإ�سرتحام ا�ستعدادا �صريحا للقيام بالعمل التطوعي الذي يقرره
جمل�س العمداء.
جـ  -مع مراعات ما ورد يف (�أ) ف�إن ملجل�س العمداء �أن يقبل �أو يرف�ض النظر يف طلب
الإ�سرتحام املقدم من الطالب بنا ًء على مدى اقتناعه ب�أهلية الطالب للعودة �إىل اجلامعة.

املادة (:)12
حتدد �صالحيات توقيع العقوبات الت�أديبية على الطلبة على النحو التايل:
�أ  -لع�ضو هيئة التدري�س �أو من يد ّر�س املادة ،حق توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها يف
الفقرتني (�أ  ،ب) من املادة ( )4من هذه التعليمات �شريطة �أن ال ي�ؤدي حرمان
الطالب من املحا�ضرات �أو �إخراجه منها يف هذه احلالة �إىل حرمانه من دخول
االختبار �أو االمتحان.
ب  -للعميد حق توقيع �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات من (�أ) �إىل (ز)
من املادة ( )4من هذه التعليمات.
جـ  -لرئي�س اجلامعة حق توقيع �أي من العقوبات الواردة يف الفقرات من (�أ) �إىل (ح)
من املادة ( )4من هذه التعليمات.
د  -ملجل�س اجلامعة حق توقيع �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )4من هذه
التعليمات.
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املادة (:)13
�إذا ارت�أت �أي من اجلهات املن�صو�ص عليها يف الفقرات (�أ  ،ب  ،ج) من املادة (� )11أعاله
�أن املخالفة ت�ستدعي عقوبة �أ�شد من العقوبات املناط بها تطبيقها فتقوم ب�إحالتها �إىل
اجلهة الأعلى منها.
املادة (:)14
لرئي�س اجلامعة �أن يتوىل جميع ال�صالحيات املتعلقة بتوقيع العقوبات املن�صو�ص عليها
يف هذه التعليمات يف حالة حدوث ا�ضطراب �أو �إخالل بالنظام يف اجلامعة يت�سبب عنه
عدم انتظام الدرا�سة فيها �أو وقوع حالة تهدد بذلك مما ي�ستدعي البت ال�سريع ،ويبلغ
رئي�س اجلامعة قراره الذي ي�صدره يف هذه احلالة �إىل جمل�س اجلامعة.
املادة (:)15
ال يعاقب الطالب على املخالفة الواحدة من �أكرث من جهة ت�أديبية واحدة.
املادة (:)16
احلكم ب�أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذه التعليمات ال يعفي الطالب من دفع
التعوي�ض عن الأ�ضرار التي يت�سبب بها ،وللجامعة احلق با�ستيفاء هذه التعوي�ضات.
املادة (:)17
�أي جهل بالأنظمة والتعليمات والقرارات املطبقة يف اجلامعة �أو ال�صادرة عنها ال يعفي
الطالب من حتمل امل�س�ؤولية.
املادة (:)18
لرئي�س اجلامعة �أن ي�صدر القرارات التنفيذية والإجرائية التي يراها �ضرورية لتنفيذ
�أحكام هذه التعليمات.
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تعليمات جمل�س طلبة جامعة فيالدلفيا

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

الف�صل الأول  :التعريفات

املادة (:)1
ي�شكل يف جامعة فيالدلفيا جمل�س ي�سمى (جمل�س طلبة جامعة فيالدلفيا) ميثل
طلبتها ،ويكون مقره احلرم اجلامعي.
املادة (:)2
يكون للعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
اجلامعة :جامعة فيالدلفيا.
العمادة :عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.
الرئي�س :رئي�س جامعة فيالدلفيا.
العميد :عميد �ش�ؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا.
املجل�س :جمل�س طلبة جامعة فيالدلفيا.
الهيئة العامة :جميع الطلبة املنتظمني امل�سجلني يف جامعة فيالدلفيا لنيل درجة
البكالوريو�س.
الف�صل الثاين  :الأهداف
املادة (:)3
�أ  -يهدف املجل�س �إىل حتقيق ما يلي:
 .1دعم الأن�شطة الطالبية يف املجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية والريا�ضية.
 .2تعزيز روح التعاون ومفهوم العمل اجلماعي.
.3متابعة ق�ضايا الطلبة ،وتوعيتهم لواجباتهم ،واملحافظة على منجزاتهم ،والعمل
مع �إدارة اجلامعة على حل م�شكالتهم.
 .4تنمية املمار�سات الدميقراطية وروح احلوار واحرتام الر�أي الآخر.
 .5تنمية �شخ�صية الطالب املتكاملة الواعية لق�ضايا الأمة املختلفة ،وتعزيز االنتماء
للجامعة والوطن والأمة �ضمن قيم احل�ضارة والرتاث العربي والإ�سالمي.
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.6توفري فر�ص التفاعل الإيجابي بني اجل�سم الطالبي والأق�سام والكليات و�إدارة
اجلامعة ،ودعم امل�سرية الأكادميية.
 . 7توثيق العالقات الطالبية مع طالب اجلامعات العربية والإ�سالمية والعاملية.
ب  -ي�سعى املجل�س �إىل حتقيق هذه الأهداف من خالل �أن�شطة حمددة مبوجب خطة
يوافق عليها العميد وت�شمل النفقات املقررة لكل ن�شاط ،وتو�ضع منذ بداية فرتة
عمل املجل�س ،على �أنه يجوز القيام ب�أن�شطة خارج اخلطة يف املنا�سبات التي جت ّد وبعد
موافقة العميد.
الف�صل الثالث  :ع�ضوية املجل�س وتكوينه
املادة (:)4
ي�شرتط يف ع�ضو املجل�س ما يلي:
�أ � -أن ال يكون قد �أُوقعت بحقه �أية عقوبة ت�أديبية من درجة الإنذار الأول فما فوق.
ب� -أن يكون قد �أمت بنجاح درا�سة (� )24ساعة معتمدة على الأقل يف جامعة فيالدلفيا
وذلك وفقاً ملا ورد يف تعليمات اجلامعة النافذة و�أن ال يقل معدله الرتاكمي
عن (.)% 60
جـ � -أن يكون طالباً منتظماً غري م�ؤجل يف اجلامعة طيلة مدة ع�ضويته.
د � -أن يكون قد بقي على تخرجه من اجلامعة ما يزيد على (� )30ساعة معتمدة ت�شمل
ف�صل الرت�شيح نف�سه.
املادة (:)5
�أ -يتكون املجل�س من عدد من املمثلني بواقع ممثل عن كل مائتي طالب يف ق�سم
التخ�ص�ص.
ب  -متثل الأق�سام التي يقل عدد الطلبة فيها عن ( )200طالب بطالب واحد لكل منها.
املادة (:)6
�أ  -تتم انتخابات املجل�س على النحو التايل:
 . 1يعترب كل ق�سم تخ�ص�ص يف اجلامعة دائرة انتخابية واحدة.
 . 2ينتخب الطلبة يف كل ق�سم ممثليهم يف املجل�س عن طريق االقرتاع ال�سري املبا�شر.
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 . 3تتم انتخابات املجل�س خالل الف�صل الثاين من كل عام جامعي.
 . 4جتري االنتخابات لع�ضوية املجل�س يف يوم واحد فقط ،على �أن تبد�أ عملية االقرتاع
من ال�ساعة العا�شرة �صباحاً حتى ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء.
ُ . 5ي�شرتط لقانونية هذه االنتخابات �أن ي�شارك يف عملية االقرتاع �أكرث من %50
من طلبة كل دائرة انتخابية ،و�إذا مل ُيكتمل الن�صاب متدد فرتة االقرتاع حتى
ال�ساعة الثامنة م�سا ًء ت�صبح بعدها قانونية مهما بلغ عدد املقرتعني.
 . 6ي�ضع رئي�س اجلامعة الأ�س�س الداخلية اخلا�صة ب�إجراء االنتخابات.
 . 7يف حالة تعذر �إجراء االنتخابات يف الوقت املحدد لذلك ويف ظروف ا�ستثنائية
يقدرها رئي�س اجلامعة ،ي�ستمر املجل�س يف �أداء مهامه حتى زوال ذلك الظرف �أو
انتخاب جمل�س جديد.
ب ُ -ينتخب املجل�س ملدة �سنة واحدة.
الف�صل الرابع  :اجتماعات املجل�س و�صالحياته
املادة (:)7
�أ  -يدعو عميد �ش�ؤون الطلبة جمل�س الطلبة لعقد اجتماعـه الأول النتخـاب الرئي�س
ونائب الرئي�س و�أمني ال�سر و�أمني ال�صندوق وثالثة �أع�ضاء �آخرين من بني �أع�ضائه
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �إعالن نتائج االنتخابات على �أن يحدد املجل�س بعد ذلك
�أوقات اجتماعاته ومواعيدها.
ب  -تكون اجتماعات املجل�س علنية.
جـ  -يجوز عقد جل�سات مغلقة للمجل�س مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء� ،إذا اقت�ضت ذلك
طبيعة املو�ضوعات املطروحة.

د-

 . 1يكون اجتماع املجل�س قانونياً �إذا ح�ضرته الأغلبية املطلقة لأع�ضائه.
 . 2ت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائه احلا�ضرين.
هـ  -يعقد املجل�س اجتماعاً عادياً مرتني يف كل ف�صل ملناق�شة املو�ضوعات املدرجة على
جدول الأعمال.
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املادة (:)8
يتوىل املجل�س ال�صالحيات التالية:
�أ  -مناق�شة خطة عمله و�إقرارها.
ب  -مناق�شة التقريرين ال�سنوي واملايل و�إقرارهما.
جـ  -مناق�شة موازنته ورفعها �إىل رئي�س اجلامعة الذي يحيلها بدوره �إىل جمل�س
اجلامعة ملناق�شتها و�إقرارها.
د  -تن�سيب التعديل الذي يراه منا�سباً على هذه التعليمات وعلى الإجراءات الداخلية
اخلا�صة به �إىل رئي�س اجلامعة.
هـ  -اتخاذ القرارات والتو�صيات التي يراها مالئمة لتحقيق �أهدافه.
الف�صل اخلام�س  :رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س و�أمني ال�سر
املادة (:)9
�أ  -ي�شرتط يف كل من رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س �أن يكون كالهما �أردين اجلن�سية.
ب  -ي�شغل رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س من�صبيهما ملرة واحدة فقط.
املادة (:)10
�أ  -يتوىل رئي�س املجل�س االخت�صا�صات التالية:
 . 1الدعوة �إىل عقد اجتماعات املجل�س والهيئة الإدارية.
 . 2رئا�سة اجتماعات املجل�س والهيئة الإدارية.
� . 3إحالة قرارات املجل�س وتو�صياته �إىل الهيئة الإدارية التخاذ الإجراءات الالزمة
ب�ش�أنها.
 . 4متثيل املجل�س لدى اجلامعة.
 . 5متثيل املجل�س لدى املنظمات الطالبية املناظرة.
ب  -يتوىل نائب الرئي�س اخت�صا�صات الرئي�س يف حالة غيابه.
جـ  -يتوىل �أمني �سر املجل�س االخت�صا�صات التالية:
�. 1إعداد جدول الأعمال باملو�ضوعات التي يحيلها �إليه رئي�س املجل�س.
�. 2إعداد حما�ضر اجلل�سات.
�. 3أمانة �سر املجل�س.
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. 4ا�ستالم مرا�سالت املجل�س وحفظ م�ستنداته و�أوراقه و�أختامه يف مقر املجل�س.
. 5تزويد عمادة �ش�ؤون الطلبة مبحا�ضر جل�سات املجل�س.
الف�صل ال�ساد�س  :جلان املجل�س واخت�صا�صاتها
املادة (:)11
تدير �ش�ؤون املجل�س هيئة �إدارية برئا�سة رئي�س املجل�س وع�ضوية نائب الرئي�س و�أمني
ال�سر و�أمني ال�صندوق وثالثة �أع�ضاء منتخبني.
املادة (:)12
�أ  -يجوز للمجل�س ت�شكيل جلان دائمة للقيام مبهامها املحددة ،ومنها:
 . 1جلنة العالقات اخلارجية.
 . 2جلنة ق�ضايا الطلبة.
 . 3جلنة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.
ب  -تنتخب هذه اللجان الدائمة ر�ؤ�ساء ومقررين لها يف �أول اجتماع تعقده بعد ت�شكيلها.
جـ  -يجوز للمجل�س �أن ي�شكل جلاناً م�ؤقتة من بني �أع�ضائه للقيام مبهمات حمددة.
د  -ينظم عمل اللجان الدائمة وامل�ؤقتة وحتدد مهماتها و�صالحياتها مبوجب تعليمات
خا�صة ي�ضعها املجل�س تز ّود بها عمادة �ش�ؤون الطلبة عند �إقرارها.
هـ  -يجوز جلميع جلان املجل�س �أن ت�ستعني يف ممار�ساتها ملهماتها مبن تراه منا�سباً من
�أع�ضاء الهيئة العامة.
املادة (:)13
تتوىل الهيئة الإدارية املهمات التالية:
�أ  -تنفيذ قرارات املجل�س ومتابعة تو�صياته.
ب� -إعداد م�شروع موازنة املجل�س ح�سب اخلطة ،وتقدميها �إىل املجل�س لإقرارها
مبدئياً ،ومتهيداً لرفعها �إىل العميد لإقرارها نهائياً.
جـ  -الإ�شراف على جلان الكليات ومراقبة �أدائها.
د  -و�ضع م�شروع خطة عمل لربامج الطلبة ون�شاطاتهم.
هـ  -درا�سة الق�ضايا الطالبية واقرتاح احللول املنا�سبة لها.
و  -مناق�شة التقريرين املايل وال�سنوي ورفعهما �إىل املجل�س.
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املادة (:)14
�أ  -يتوىل �أمني �سر الهيئة الإدارية املهمات التالية:
� . 1إعداد جدول الأعمال باملو�ضوعات التي يحيلها �إليه رئي�س الهيئة.
� . 2إعداد حما�ضر اجلل�سات.
� . 3أمانة �سر الهيئة الإدارية.
 . 4متابعة تنفيذ القرارات.
 . 5ا�ستالم مرا�سالت الهيئة الإدارية وحفـظ م�ستنداتهـا و�أوراقهـا و�أختامها يف مقر
املجل�س.
ب  -يتوىل �أمني ال�صندوق املهمات التالية:
 . 1ا�ستالم جميع املقبو�ضات مبوجب �إي�صاالت و�إيداعها يف ح�ساب املجل�س.
� . 2صرف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة الإدارية.
 . 3تقدمي ك�شف �شهري �إىل رئي�س الهيئة الإدارية باملقبو�ضات واملدفوعات.
 . 4م�سك الدفاتر وال�سجالت املالية.
� . 5إعداد التقرير املايل ال�سنوي.
املادة (:)15
جتتمع الهيئة الإدارية بعد ت�شكيلها يف مدة ال تزيد على �أ�سبوع واحد ،ويكون اجتماعها
مرة كل �أ�سبوع.
املادة (:)16
�أ  -ت�شكل يف كل كلية من الكليات جلنة ت�سمى (جلنة الكلية) مكونة من جميع ممثلي
الكلية الأع�ضاء يف املجل�س.
ب  -تتوىل جلنة الكلية املهمات التالية:
� . 1إعداد التقرير ال�سنوي على م�ستوى الكلية.
 . 2متابعة الن�شاطات التي يقرها املجل�س على م�ستوى الكلية.
 . 3درا�سة ق�ضايا الطلبة يف الكلية واقرتاح احللول لها ،ورفع هذه احللول املقرتحة
�إىل الهيئة الإدارية.
� . 4إعداد خطة الن�شاطات الطالبية على م�ستوى الكلية ورفعها �إىل الهيئة الإدارية.
 . 5تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية املتعلقة ب�ش�ؤون طلبة الكلية.
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الف�صل ال�سابع � :سقوط الع�ضوية

املادة (:)17
�أ  -ت�سقط ع�ضوية �أي ع�ضو يف املجل�س ويف الهيئات واللجان التابعة له يف الأحوال
التالية:
� . 1إقدامه على ارتكاب عمل حمظور �أو خمالفة �صريحة لأهداف املجل�س وغاياته �أو
الإ�ساءة �إىل �سمعته.
 . 2ارتكابه �أية خمالفة ت�أديبية تتجاوز عقوبتها الإنذار الأول.
� . 3إدانته بارتكاب جناية �أو جنحة.
 .4فقدان �أحد �شروط الع�ضوية املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة با�ستثناء املعدل
الرتاكمي.
 . 5الوفاة.
 . 6اال�ستقالة اخلط ّية.
 . 7الإنتقال من كلية �إىل �أخرى �أثناء فرتة الع�ضوية.
 . 8التغيب عن ح�ضور جل�سات املجل�س ثالث م ّرات متتالية �أو خم�س مرات متفرقة
دون عذر تقبله الهيئة الإدارية.
ب  -ت�سقط الع�ضوية ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س يف احلاالت الواردة يف البند (�أ )1 /
من هذه التعليمات وت�سقط حكماً يف احلاالت الواردة يف البنود الأخرى منها.
الف�صل الثامن  :مالية املجل�س
املادة (:)18
�أ  -للمجل�س موازنة خا�صة به ت�شرف عليها الهيئة الإدارية ،وتتكون موارده مما يلي:
 .1منحة مالية �سنوية تقدمها اجلامعة بواقع دينار عن كل طالب م�سجل يف كل ف�صل
درا�سي با�ستثناء الف�صل ال�صيفي ،و ُتدفع هذه املنحة على ق�سطني ،ويقتطع منها ما
يعادل  %10بدل اخلدمات التي تقدمها اجلامعة ،وت�سوى الأمور املالية عند نهاية
كل ف�صل جامعي.
 . 2الهبات واملنح والتربعات التي يقبلها جمل�س اجلامعة.
 . 3عوائد الن�شاطات التي يقوم بها املجل�س.
 . 4اية موارد �أخرى يوافق عليها جمل�س اجلامعة.
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ب  -تودع �أموال املجل�س يف البنك الذي تعتمده اجلامعة ،و ُت�سحب بقرار من الهيئة
الإدارية وبثالثة تواقيع من العميد ورئي�س الهيئة الإدارية و�أمني ال�صندوق بعد �أن
تتم �إجراءات ال�صرف ح�سب الأ�صول.
جـ  -يجري �صرف �أموال املجل�س بقرار من الهيئة الإدارية ي�صادق عليه العميد �إذا
وجده غري خمالف للأ�صول والإجراءات املالية املتبعة يف اجلامعة� ،أما �إذا وجده
خمالفاً للأ�صول والإجراءات املالية �أو من خارج اخلطة ،فيعود �إىل الهيئة الإدارية
لت�صحيحه.
د  -يتوىل جهاز الرقابة الداخلية يف اجلامعة تدقيق الفواتري وامل�ستندات املالية و�أوجه
ال�صرف اخلا�صة باملجل�س.
الف�صل التا�سع � :أحكام عامة
املادة (:)19
�إذا �شغر مكان ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س يحل حمله من يلي �آخر الأع�ضاء يف عدد الأ�صوات
�إىل االحتياط الثالث يف ق�سم تخ�ص�صه ،ف�إن ا�ستنفدت هذه اخليارات وبقي على انتهاء
مدة املجل�س �شهران على الأقل ،ينتخب ع�ضو جديد للمكان ال�شاغر لإكمال هذه املدة.
املادة (:)20
تعترب اية جلنة م�ستقيلة با�ستقالة �أكرث من ن�صف عدد �أع�ضاء تلك اللجنة.
املادة (:)21
يكون �أي اجتماع قانونياً بح�ضور �أكرث من ن�صف عدد الأع�ضاء.
املادة (:)22
تتخذ القرارات والتو�صيات ب�أغلبية احل�ضور ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يكون �صوت
رئي�س اجلل�سة مرجحاً.

78
78

املادة (:)23
�إذا ا�ستقال رئي�س املجل�س �أو نائبه �أو �أمني ال�سر من من�صبه� ،أو �سقطت ع�ضوية �أي منهم
ينتخب املجل�س بدي ً
ال له.
املادة (:)24
ميار�س املجل�س اخت�صا�صاته �إىل املدى الذي ال تتعار�ض فيه هذه املمار�سة مع
االخت�صا�صات املنوطة باملجل�س والإدارات املختلفة يف اجلامعة وفقاً لقوانينها و�أنظمتها
وتعليماتها.
املادة (:)25
ُيحل املجل�س بقرار من جمل�س اجلامعة ،بنا ًء على تن�سيب رئي�س اجلامعة وت�ؤول �أموال
املجل�س �إىل خزينة اجلامعة.
املادة (:)26
يبت رئي�س اجلامعة يف احلاالت التي مل يرد ن�ص عليها يف هذه التعليمات.
املادة (:)27
جت ّمد ن�شاطات املجل�س قبل ا�سبوعني من موعد االنتخابات وحلني �أداء املجل�س اجلديد
ال َق َ�سم.
املادة (:)28
رئي�س اجلامعة وعميد �ش�ؤون الطلبة م�س�ؤوالن عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
�أحكام انتقالية

املادة (:)29
ي�ستمر املجل�س القائم عند �إقرار هذه التعليمات يف �أداء مهامه حلني حلول موعد
الإنتخابات حيث يتم انتخاب جمل�س جديد بناء على هذه التعليمات.
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هـ .تنمية االهتمام بالنواحي اجلمالية والتذوقية .
و .تنمية االهتمام بالرتاث احل�ضاري يف الأردن والوطن العربي والعامل الإ�سالمي
والعناية بالثقافة املحلية والعاملية .
املادة ( : ) 6
ال يجوز للأندية الطالبية اال�شتغال ب�أمور تخرج عن الغايات التي ت�سعى حتقيقها .
الف�صل الثاين � /أجهزة الأندية واخت�صا�صاتها :
املادة ( : ) 7
متار�س الأندية اخت�صا�صاتها وتعمل على حتقيق �أهدافها من خالل الهيئتني التاليتني:
ب .الهيئة الإدارية
�أ .الهيئة العامـة
املادة ( : ) 8
�أ .تتكون الهيئة العامـة من جميع الأع�ضاء املن�ضمني �إىل النادي على �أن ال يقل عددهم
عن ع�شرة .
ب .متار�س الهيئة العامة االخت�صا�صات التالية:
 .1انتخاب الهيئة الإدارية من بني �أع�ضائها.
 .2مناق�شة التقرير ال�سنوي واملايل والإداري الذي تقدمه الهيئـة الإدارية و�إقراره.
� .3إقرار خطة العمل ال�سنوية.
� .4سحب الثقة من الهيئة الإدارية على �أن ال يتــم ذلك �إال ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء.
 .5امل�شاركة الفعالة يف ن�شاطات النادي من خالل اللجان املخت�صة.
املادة ( : ) 9
تتكون الهيئة الإدارية لكل نا ِد من خم�سـة �أع�ضـاء تنتخبهم الهيئة العامـة بطريقة
االقرتاع ال�سري يف الن�صف الأول من �شهر ت�شرين الثاين ،من كل عام جامعي وفق
ترتيبات تعدها العمادة ،وي�شرتط لقانونية هذه االنتخابات �أن ميار�س عملية االقرتاع
( )% 51على الأقل من جممـوع الأع�ضاء العاملني ،و�إذا مل يكتمل الن�صاب لقانوين
ت�ؤجل االنتخابات ملدة �أ�سبوع واحد ت�صبح بعدها قانونية مهما بلغ الن�صاب.
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املادة ( : )10
ي�شرتط يف الطالب الذي ير�شـح نف�سـه لع�ضويـة الهيئة الإدارية لأي ناد ما يلي:
�أ� .أن ال يقل معدله الرتاكمي عن .% 60
ب�.أن يكون قد �أم�ضى يف اجلامعة ف�صلني درا�سيني على الأقل.
ج� .أن يبقى على تخرجه من اجلامعة ف�صالن درا�سيان على الأقل.
د� .أن ال يكون قد �صدرت بحقه �أي عقوبة ت�أديبية من درجة �إنذار �أول فمـا فوق.
املادة ( : ) 11
�أ .تنتخب الهيئة الإدارية من بني �أع�ضائها يف �أول اجتماع تعقده رئي�ساً لها ونائباً للرئي�س
و�أميناً لل�سر و�أميناً لل�صندوق وذلك بطريقة االقرتاع ال�سري ،وتـوزع االخت�صا�صات
الإدارية الأخرى على �أع�ضائها بطريقة االقرتاع العلني.
ب .يعني العميد لكل ناد م�شرفاً من �أع�ضاء الهيئـة التدري�سـية �أو من العاملني يف اجلامعة
يتوىل الإ�شـراف على �أعمـال الهيئـة التدري�سـية �أو من العاملني يف اجلامعة يتوىل الإ�شراف
على �أعمال الهيئة الإدارية للنــادي وتوجيهها .دون �أن ميار�س حق الت�صويب.

املادة ( : ) 12
تتوىل الهيئة الإدارية لكل نـا ِد �شـ�ؤونها الإدارية واملالية والتنظيمية ويدخل �ضمن
اخت�صا�صاتها ت�صريف الأمور التالية:
�أ .اتخاذ القرارات والإجـراءات الالزمـة لتحقيق �أهـداف النـادي وتدوينها يف حما�ضر ر�سمية.

ب .ت�شكيل اللجان الطالبية للن�شاطات املختلفة من �أع�ضاء الهيئة العامة والإ�شراف
على �أعمالها.
ج .تقدمي خطة عمل �سنوية �إىل الهيئة العامة تت�ضمن الن�شاطات التي تنوي القيام بها،
وامل�ستلزمات املالية لتنفيذها.
د .تقدمي التقرير املايل والإداري ال�سنوي �إىل الهيئة العامة.
هـ  .تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
و .النظر يف طلبات االن�ضمام �إىل النادي ،والبت فيها ويف حالة رف�ض �أي من هذه
الطلبات يحق ملقدم الطلب ا�ستئناف قرار الهيئة الإدارية �إىل العميد خــالل مدة
�أ�سبوع من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
ز .قبول ا�ستقالة الأع�ضاء.
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ح .الإ�شراف على اجتماعات الهيئة العامة.
ط .حتديد الو�سائل املنا�سبة لتحقيق �أهداف النادي.
ي.التن�سيب �إىل العميد بقيمة اال�شـرتاك يف ع�ضويـة النـادي وكيفيـة دفـع هذا اال�شرتاك.
املادة ( : ) 13
يتوىل �أع�ضاء الهيئة الإدارية القيام باملهام التي توكل �إليهم كل ح�سـب اخت�صا�صه كما
يتوىل رئي�س النادي متثيل نادية �أمام املراجع اجلامعية املخت�صة.
الف�صل الثالث  /تنظيم �أعمال الأندية
املادة ( : ) 14
يحق للطالب امل�سجل يف جامعة فيالدلفيا لنيل درجة علمية ،االن�ضمام للنـادي بعد
موافقة الهيئة الإدارية على طلبه على �أن يلتزم مبمار�ســة الن�شـاط اخلا�ص بذلك النادي.
املادة ( : ) 15
تزول الع�ضوية يف �إحدى احلالتني:
�أ .اال�ستقالة اخلطية .ب .فقدان �أحد �شروط الع�ضوية.
املادة ( : ) 16
مدة ع�ضوية الهيئة الإدارية وما يتفرع عنها من جلـان �سـنة واحـدة جتري بعدها انتخابات
جديدة.
املادة ( : ) 17
�أ .يوجه رئي�س الهيئة الإدارية الدعوة لالجتمـاع قبل يومني من موعد االجتماع،
وجتتمع الهيئة الإدارية مرة على الأقل يف ال�شهر.
ب .تعترب اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية �إذا ح�ضرها ما يزيـد على ن�صف عدد
الأع�ضاء وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صــوات احلا�ضرين ويف حالة ت�سـاوي الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي �صوت له رئي�س الهيئة.
املادة ( : ) 18
ت�سـقط الع�ضوية من الهيئة الإدارية �إذا تخلـف الع�ضو عن ح�ضور جل�سات الهيئة ثالث
مرات متتالية �أو �ست مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة.
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املادة ( : ) 19
�إذا خال من�صب ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة الإدارية لأي �سبب كان ،يحل حمله الطالب الذي
يليه يف ترتيب عدد الأ�صـوات يف �آخر انتخابات �أجرتها الهيئة العامة ،ويف حالة تعذر ذلك
تقوم الهيئة الإدارية باختيار ع�ضـو للمن�صب ال�شاغـر ممن تنطبق عليهم �شروط ع�ضوية
الهيئة الإدارية.
املادة ( : ) 20
تبلغ قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية خطيا للعميد.
املادة ( : ) 21
جتتمع الهيئة العامة مرة كل عام ،ويجوز دعوتها الجتماعات غري عادية بقرار من
الهيئة الإدارية �أو بناء على طلب ما يزيد على ن�صف عدد �أع�ضاء الهيئة العامة.
املادة ( : ) 22

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً �إذا ح�ضره ما يزيد عن ن�صف عدد الأع�ضاء و�إذا مل يكتمل
الن�صاب ي�ؤجل االجتماع ملدة �أ�سـبوع واحد ويعترب بعد ذلك قانونياً مهما بلغ عدد احل�ضور.

املادة ( : ) 23
يجب �أن تكون قرارات الهيئة العامـة والهيئة الإدارية من�سجمة مع �سيا�سة اجلامعة
و�أهدافها وم�صلحتها ومع ما ورد يف املادتني ( )5-4من هذه التعليمات.
الف�صل الرابع  /مالية الأندية
املادة ( : ) 24
تبد�أ ال�سنة املالية ببدء العام اجلامعي وتنتهي بنهايته.
املادة ( : ) 25
تودع �أموال الأندية با�سمها يف �أي بنك يف احلرم اجلامعي �أو يف الدائرة املالية يف اجلامعة
وت�سحب بتوقيع كل من العميد �أو من ينيبه و�أمني ال�صندوق للنادي املعني.
املادة ( : ) 26
يجري �صرف �أموال النادي بقرار من الهيئة الإدارية يف اجتماع قانوين.
املادة ( : ) 27
ت�ساهم العمادة يف تغطية نفقات الأندية وفق ما تن�ص عليه التعليمات اخلا�صة بذلك
ويجوز للعميد تعديل م�ساهمة العمادة يف نفقات الأندية �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
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املادة ( : ) 28
تتكون �إيرادات الأندية من:
�أ .ا�شرتاكات الأع�ضاء.
ب .م�ساهمة العمادة يف دعم ن�شاطات النادي.
ج .ريع الن�شاطات التي يقوم بها النادي.
د .التربعات والهبات التي يوافق عليها العميد.
املادة ( : ) 29
يتم تدقيق الفواتري وامل�شرتيات والأمور املالية اخلا�صـة بالأندية من قبل املحا�سب
تنتدبه الدائرة املالية يف اجلامعة لهذا الغر�ض.
الف�صل اخلام�س � /أحكام عامة
املادة ( : ) 30
يف املرحلة الت�أ�سي�سية التي ت�سبق ت�شكيل الهيئة الإدارية لأي ناد ،وفقاً لأحكام املادة ()8
من هذه التعليمات يتوىل العميد �صالحيات الهيئة الإدارية مبا فيها النظــر يف الطلبات
املقدمة لالن�ضمام للنادي واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها.
املادة ( : ) 31
للعميد �أن يفو�ض �صالحياته املبينة يف هذه التعليمات ك ً
ال �أو بع�ضاً �إىل �أحد نوابه
�أوم�ساعديه �أو �أحد املديرين العاملني يف العمادة.
املادة ( : ) 32
ال يحل النادي �إال بقرار من رئي�س اجلامعة بناء على تن�سـيب من العميد ،ويف هذه احلالة
ت�ؤول �أموال النادي وموجوداته �إىل العمادة.
املادة ( : ) 33
لرئي�س اجلامعة البت يف احلاالت التي مل يرد عليها ن�ص يف هذه التعليمات.
املادة ( : ) 34
لرئي�س اجلامعة �أن ي�صدر القرارات التنفيذية والإجرائية التي يراها �ضرورية لتنفيذ
�أحكام هذه التعليمات.
املادة (  : ) 35رئي�س اجلامعة والعميد م�س�ؤوالن عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات .
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تعليمات الرحالت الطالبية يف جامعة فيالدلفيا

املادة (:)1
تهدف اجلامعة من تنظيم الرحالت الطالبية �إىل حتقيق الغايات التالية:
� أ  -تعريف الطلبة باملعامل احل�ضارية والتاريخية يف الأردن ،والبالد العربية والأجنبية.
ب  -توثيق ال�صالت القائمة بني �أفراد الأ�سرة اجلامعية من طلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني.
جـ  -تنمية ميول الطلبة للرتحال والتجوال.
د �  -إتاحة الفر�ص املنا�سبة اللتقاء طلبة اجلامعات العربية والأجنبية.
هـ �  -إتاحة الفر�ص املنا�سبة للطلبة املتفوقني يف الن�شاطات الطالبية لتمثيل جامعتهم
يف الدورات واملهرجانات واللقاءات الثقافية والريا�ضية والفنية التي ُتقام داخل البالد
وخارجها.

�أنواع الرحالت

املادة (:)2
�أ  -الرحالت العامة:
وهي الرحالت التي تنظمها اجلامعة بق�صد زيارة الأماكن الأثرية وال�سياحية والإطالع
على املعامل احل�ضارية والنه�ضة الثقافية واالقت�صادية يف الأردن وخارجه.
ب   -الرحالت اخلا�صة:
وهي الرحالت التي تنظمها اجلامعة للم�شرتكني يف الن�شاطات الريا�ضية والفنية
والثقافية و�أن�شطة اخلدمة العامة بق�صد حتقيق �أهداف الن�شاطات.
جـ    -برامج تبادل الزيارات الطالبية:
وهي الرحالت الطالبية التي تتم وفق االتفاقيات التي ُتعقد بني اجلامعة
وامل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية العربية والأجنبية.
  د   -الرحالت العلمية:
وهي رحالت ذات هدف خا�ص داخل الأردن �أو خارجه ي�شارك بها جمموعة من الطلبة
تنطبق عليهم �شروط معينة.
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املادة (:)3
يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق:
�أ    -عمادة �ش�ؤون الطلبة.
ب    -جمل�س الطلبة والأندية يف اجلامعة وذلك وفق ال�شروط والإجراءات التالية:
�  . 1إجراءات رحالت عمادة �ش�ؤون الطلبة:
� أ  .تعلن عمادة �ش�ؤون الطلبة رحالتها العامة واخلا�صة جلميع الطلبة املعنيني بها ،وذلك
كاف و�ضمن برامج �سنوية تعدها عمادة �ش�ؤون الطلبة.
قبل موعد الرحلة بوقت ٍ

ب  .يت�ضمن الإعالن للرحلة جميع املعلومات ال�ضرورية اخلا�صة بها.
جـ  .يتم اختيار الطلبة امل�شرتكني يف الرحالت وفق ال�شروط التي ت�صدرها عمادة �ش�ؤون
الطلبة لكل رحلة.
�   . 2إجراءات رحالت جمل�س الطلبة والأندية الطالبية:
�أ   .تتخذ الهيئة الإدارية ملجل�س الطلبة �أو النادي قرار القيام بالرحلة وتبلغ قرارها
للعميد ،ويتم تعبئة النموذج اخلا�ص بالرحالت مت�ضمناً كافة املعلومات املتعلقة
بالرحلة.
ب  .تعلن الهيئة املنظمة للرحلة عن الرحلة ،ويت�ضمن الإعالن جميع املعلومات
ال�ضرورية اخلا�صة بها.
جـ  .يتم تقدمي الطلبات وفق املواعيد التالية:
 الرحالت الداخلية :ملدة يوم واحد  /قبل �أ�سبوع على الأقل من موعد الرحلة        . الرحالت الداخلية� :أكرث من يوم  /قبل �أ�سبوعني على الأقل من موعد الرحلة. الرحالت اخلارجية :للبالد العربية  /قبل اربعة ا�سابيع على الأقل من موعد الرحلة. الرحالت اخلارجية :للبالد الأجنبية  /قبل ثمانية ا�سابيع على الأقل من  موعد الرحلة.د  .يجب �أن ت�ستكمل الطلبات املعلومات التالية:
   نوع الرحلة وم�ستواها                              .   مدة الرحلة.   عدد الطلبة امل�شاركني يف الرحلة.   توقيع م�شرف الرحلة وتوقيع م�س�ؤوله املبا�شر.87

هـ   .يتم تقدمي املعلومات ال�ضرورية مع قائمة ب�أ�سماء الطلبة امل�شاركني و�أرقامهم
اجلامعية ،مع و�صل مايل بقيمة �أجرة املوا�صالت �إىل عميد �ش�ؤون الطلبة قبل موعد
الرحلة بثالثة �أيام على الأقل.
و    .تر�سل عمادة �ش�ؤون الطلبة هذه القائمة بعد املوافقة عليها �إىل م�شرف الرحلة
لاللتزام بها ،وكذلك مل�شرف احلركة لت�أمني وا�سطة النقل املنا�سبة.
املادة (:)4
  ي�شرتط يف امل�شرف على الرحلة �أن يكون من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �أو الإدارية يف
اجلامعة �أو من امل�شرفني املعنيني يف عمادة �ش�ؤون الطلبة.
املادة (:)5
يجري تعيني م�شريف الرحالت وفق الرتتيب التايل:
�أ    -الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد  /م�شرف على الأقل لكل ( )40طالباً.
ب   -الرحالت الداخلية التي مدتها �أكرث من يوم  /م�شرف واحد لكل ( )30طالباً
بالإ�ضافة �إىل م�شرفة �إذا كانت الرحلة خمتلطة.
جـ   -الرحالت اخلارجية  /م�شرف عام للرحلة وم�شرف لكل ( )25طالباً بالإ�ضافة �إىل
م�شرفة واحدة �إذا كانت الرحلة خمتلطة.
د    -يجري تعيني م�شريف الرحالت الداخلية واخلارجية بتن�سيب من العميد املخت�ص �أو
عميد �ش�ؤون الطلبة ح�سب االخت�صا�ص وموافقة رئي�س اجلامعة.
املادة (:)6
يتوىل امل�شرفون على الرحالت الداخلية واخلارجية الأمور التالية:
�أ    -الإعداد امل�سبق للرحلة والإ�شراف على �ش�ؤونها الإدارية واملالية.
ب    -و�ضع الربنامج العام و�إ�صدار التعليمات اخلا�صة بالرحلة والإ�شراف على تنفيذه.
جـ    -مالزمة الطلبة و�سيلة ال�سفر ودرجتها والإقامة داخل الأردن وخارجه           .
د     -تقدمي التقارير الالزمة �إىل رئي�س اجلامعة فور انتهاء الرحلة.
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الأمور املالية

املادة (:)7
  ت�ساهم اجلامعة يف نفقات الرحالت العامة التي تقوم بها عمادة �ش�ؤون الطلبة مبا
ال يتجاوز ( )%20من نفقات االنتقال والإقامة ،وكامل نفقات االنتقال يف الرحالت
العلمية.
املادة (:)8
حتدد الأمور املالية بنفقات م�شاركة الطلبة يف الرحالت اخلا�صة بقرار من رئي�س
اجلامعة بنا ًء على تن�سيب عميد �ش�ؤون الطلبة.
املادة (:)9
� أ   -ي�ستفيد الطلبة الذين يتم اختيارهم يف برامج تبادل الزيارات الطالبية ممـا يرد يف
االتفاقيات املعقودة بني اجلامعة واجلهات الأخرى.
ب    -يف حالة حت ّمل اجلامعة �أي نفقات يف برامج تبادل الزيارات الطالبية ي�ساهم كل
م�شرتك مبا ال يقل عن ( )%50من النفقات املرتتبة عليه.
املادة (:)10
تقت�صر م�ساهمة اجلامعة على تغطية نفقات الطلبة ،وال ي�ستفيد من هذه امل�ساهمة
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإدارية امل�شرتكون يف الرحلة.
املادة (:)11
يحدد عميد �ش�ؤون الطلبة قيمة ا�شرتاك الطلبة بالرحلة ،ويراعى عند حتديد قيمة
اال�شرتاك الأمور التالية:
�أ    -م�ساهمة اجلامعة يف نفقات الرحلة.
ب �  -أجور االنتقال الداخلية واخلارجية وتكاليف الإقامة ور�سوم زيارة الأماكن
ال�سياحية وامل�سارح ،وغريها من الأماكن املدرجة يف الربنامج العام للرحلة.
جـ  -الت�سهيالت التي ميكن �أن تقدمها اجلهات املخت�صة يف البلد التي ّ
تنظم �إليها
الرحلة.
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املادة (  :)12
حتول املبالغ املتوافرة يف �أية رحلة طالبية نتيجة ا�ست�ضافة الفرق من قبل ال�سلطات
املخت�صة يف البالد العربية والأجنبية �إىل ميزانية الن�شاط ،وذلك من �أجل الإنفاق منها
عند رد الزيارة للجامعة.
املادة (:)13
مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (جـ) من املادة الثامنةُ ،ي�صرف للم�شرفني على الرحالت
الداخلية واخلارجية عالوات ال�سفر وفق الأنظمة املالية املعمول بها يف اجلامعة.
املادة (:)14
الرحالت الطالبية جزء ال يتجز�أ من احلياة اجلامعية ،وكل ما هو ممنوع وحمظور
داخل احلرم اجلامعي يكون ممنوعاً وحمظوراً يف الرحلة الطالبية.
املادة (  :)15
يجب على امل�شرتكني يف الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات اخلط ّية �أو ال�شفوية
التي ي�صدرها امل�شرف على الرحلة ،وكل خمالفة يرتكبها الطالب خالل الرحلة يعاقب
عليها وفق الأنظمة الت�أديبية املعمول بها يف اجلامعة.
املادة (:)16
يقدم الطلبة امل�شرتكون يف الرحالت اخلارجية والداخلية لأكرث من يوم ما يثبت
موافقة �أولياء �أمورهم على م�شاركتهم فيها.
املادة (:)17
ال ُي�سمح بتنظيم �أية رحلة �إال وفق هذه التعليمات.
املادة (:)18
رئي�س اجلامعة م�س�ؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
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تعليمات �صندوق الكفالة التعليمية

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

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات الكفالة التعليمية للطالب الذي يفقد معيله ب�سبب الوفاة
�أثناء درا�سته يف اجلامعة" ،ويعمل بها اعتباراً من تاريخ �إقرارها.
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات حيثما ترد يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل
القرينة على خالف ذلك ،وفقاً ملا هو مذكور يف طلب االلتحاق:
اجلامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :جامعة فيالدلفيا.
جمل�س الأمنـ ـ ــاء :جمل�س �أمناء جامعة فيالدلفيا.
جمل�س اجلامعة :جمل�س جامعة فيالدلفيا.
الرئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س :رئي�س اجلامعة.
الطالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب :الطالب املنتظم يف اجلامعة.
ال�صنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق� :صندوق الكفالة التعليمية يف جامعة فيالدلفيا للطالب الذي يفقد
معيله ب�سبب الوفاة �أثناء الدرا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف اجلامعة.
املعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل� :أحد االبوين ويف حال وفاة املعيل يتم حتديد املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل البديل ح�سبما هو
مذكور يف طلب االلتحاق اال�صلي.
اللجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :جلنة �صندوق الكفالة التعليمية.
املادة (:)3
�أ  -ي�شكل رئي�س اجلامعة يف بداية كل عام جامعي جلنة برئا�سة عميد �شـ�ؤون الطلبة وع�ضوية
كل من املدير املايل ،ومدير القبول والت�سجيل ،وممثل كلية احلقوق ،ومدير مكتب
الرقابة الداخلية ،ومدير دائرة اخلدمات الطالبية ،لدرا�سة الطلبات املقدمة للإ�ستفادة
من ال�صندوق والتن�سيب لرئي�س اجلامعة للموافقة.
ب  -يتم تقدمي الطلبات يف عمادة �ش�ؤون الطلبة وفق النماذج املعتمدة ح�سب الأ�صول.
املادة (:)4
الكفالة التعليمية %75 :من ر�سوم ال�ساعات املعتمدة للطالب امل�ستحق للف�صلني الأول
والثاين حتى ح�صوله على درجة البكالوريو�س من اجلامعة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
املادة (:)5
ت�سري �أحكام هذه التعليمات على الطلبة الذين يفقدون املعيل وفقاً لل�شروط التالية:
�أ  -وفاة املعيل على �أن يتم �إثبات ذلك ب�شهادة ر�سمية معتمدة ح�سب الأ�صول.
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ب � -أن ال يكون الطالب مبعوثاً من جهة ر�سمية.
جـ -ب�إمكان الطالب الذي يفقد معيله بعد التحاقه بالدرا�سة منذ الف�صل الدرا�سي الأول يف
اجلامعة اال�ستفادة من �صندوق الكفالة التعليمية.
د  -ي�ستفيد الطالب من ال�صندوق يف الف�صل الذي يلي تاريخ تقدمي الطلب من وفاة املعيل.
هـ  -يفقد الطالب حقه يف اال�ستفادة من �صندوق الكفالة التعليمية �إذا تدنى معدله الرتاكمي
عن ( ،)%60ويعود للإ�ستفادة من ال�صندوق �إذا قام بت�صويب و�ضعه الأكادميي يف
الف�صول الالحقة.
و  -ال يغطي ال�صندوق ر�سوم ال�ساعات الدرا�سية التي يعيد الطالب امل�ستفيد من ال�صندوق
درا�ستها.
ز � -أن ال تكون قد �صدرت بحق الطالب �أية عقوبة ت�أديبية من درجة الإنذار املزدوج فما فوق
قبل احل�صول على الكفالة �أو بعدها.
ح – ب�إمكان الطالب الذي يفقد معيله يف الف�صل الدرا�سي الذي كان قد تقدم بطلب
لت�أجيل الدرا�سة فيه ح�سب الأ�صول ،و�أن ال يكون «ملغي قيده» التقدم لال�ستفادة من
�صندوق الكفالة التعليمية ح�سب تعليمات ال�صندوق .
املادة (:)6
ً
يدفع كل طالب مبلغا قدره خم�سة دنانري يف بداية الف�صل الدرا�سي الأول والثاين وال�صيفي
لكل عام جامعي.
املادة (:)7
تدفع اجلامعة منحة بواقع ثالثة دنانري عن كل طالب يف كل من الف�صلني الدرا�سيني الأول
والثاين من كل عام جامعي م�ساهمة منها يف ال�صندوق.
املادة (:)8
تو�ضع �أموال ال�صندوق يف ح�ساب خا�ص �ضمن ح�سابات اجلامعة يتم الإنفاق منه ح�سب
الأ�صول املالية املرعية.
املادة (:)9
تلغي هذه التعليمات جميع التعليمات ال�سابقة.
املادة (:)10
رئي�س اجلامعة م�س�ؤول عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
املادة (:)11
تحُ ال �إىل جمل�س الأمناء �أية �إ�شكاالت تنتج عن تطبيق هذه التعليمات.
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تعليمات �صندوق الطالب

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

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات �صندوق الطالب" و ُيعمل بها اعتباراً من تاريخ
1995/11/26م.
املادة (:)2
ين�ش�أ يف جامعة فيالدلفيا �صندوق ي�سمى �صندوق الطالب.
املادة (:)3
يهدف �إن�شاء هذا ال�صندوق �إىل م�ساعدة الطلبة املحتاجني يف اجلامعة عن طريق تقدمي
مبالغ مالية غري م�سرتدة.
املادة (:)4
تت�ألف موارد ال�صندوق من:
�أ    -مبلغ �سنوي من موازنة اجلامعة يخ�ص�ص لهذا الغر�ض.
ب  -الهبات والتربعات واملنح والو�صايا املقدمة للجامعة لغايات ال�صندوق.
جـ   -ريع �أموال ال�صندوق.
املادة (:)5
تنطبق على املعامالت املالية لل�صندوق �أحكام النظام املايل املعمول به يف اجلامعة.
املادة (:)6
ي�شكل جمل�س اجلامعة جلنة يف بداية كل عام درا�سي ت�سمى «جلنة �صندوق الطالب» من:
�أ     -عميد �ش�ؤون الطلبة                               رئي�ساً
ب    -ع�ضو هيئة تدري�س من كل كلية�                 أع�ضاء
وتتوىل املهمات التالية:
�أ �   -إعداد موازنة ال�صندوق وتنفيذها بعد م�صادقة جمل�س اجلامعة عليها.
ب   -تقدمي تقرير يف نهاية العام الأكادميي ملجل�س اجلامعة يت�ضمن الإيرادات
وامل�صروفات وعدد الطلبة الذين ا�ستفادوا من ال�صندوق.
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جـ  -درا�سة الطلبات املقدمة من الطلبة املحتاجني وحتديد قيمة امل�ساعدة املالية
للطالب املحتاج كل ح�سب حالته.
املادة (:)7
ميكن للطالب اال�ستفادة من هذا ال�صندوق �إذا كان يف و�ضع مايل ال ي�سمح له باال�ستمرار
يف درا�سته اجلامعية وذلك وفق ال�شروط التالية:
�أ �   -أن يكون م�سج ً
ال يف اجلامعة و�أنهى فيها درا�سة ثالثني �ساعة معتمدة على الأقل.
ب �  -أن ال يكون مبعوثاً من جهة ر�سمية �أو غري ر�سمية.
جـ �  -أن ال يكون قد �صدر بحقه �أي عقوبة ت�أديبية يف ذلك العام من درجة �إنذار ف�أكرث.
د� -أن يكون الطالب م�سج ً
ال احلد الأدنى على الأقل ح�سب تعليمات منح درجة
البكالوريو�س وذلك يف الف�صل الذي يتقدم فيه بطلب امل�ساعدة.
هـ �  -أن ال يقل معدله الرتاكمي عن تقدير جيد.
و �  -أن ال تكون قد �صدرت بحق الطالب �أية عقوبة ت�أديبية من درجة الإنذار الأول فما
فوق قبل احل�صول على م�ساعدة ال�صندوق.
املادة (�  :)8إجراءات احل�صول على امل�ساعدة:
�أ    -يقوم الطالب بتعبئة الطلب اخلا�ص يف عمادة �ش�ؤون الطلبة مرفقاً الوثائق والأدلة
التي تثبت �أهليته للح�صول على امل�ساعدة.
ب    -تتوىل اللجنة درا�سة الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أنها ورفعها �إىل رئي�س
اجلامعة للم�صادقة عليها ويجوز للجنة �أن ت�ستعني ب�أي جهة عند درا�سة الطلب
بق�صد الت�أكد واحل�صول على معلومات �أوفى و�أدق قد تفيدها يف حتديد امل�ستحقني.
جـ  -ميكن للطالب اال�ستفادة من �صندوق الطالب مرتني �أثناء فرتة درا�سته يف
اجلامعة.
املادة (  :)9
رئي�س اجلامعة م�س�ؤول عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
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تعليمات �صندوق ت�شغيل الطلبة يف جامعة فيالدلفيا

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

املادة (:)1
ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات الت�أمني ال�صحي لطلبة جامعة فيالدلفيا".
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل
القرينة على غري ذلك:
اجلامعة :جامعة فيالدلفيا.
امل�شرتك :الطالب �أو الطالبة امل�سجل ر�سمياً وامل�سدد لر�سوم الت�سجيل يف الربنامج
ال�صباحي يف اجلامعة.
املعاجلة :اخلدمات الطبية التي تقدم للم�شرتكني ،وت�شمل :الإقامة يف امل�ست�شفى
والفحو�صات ال�سريرية واملخربية وال�شعاعية والعمليات اجلراحية وتقدمي الأدوية وفق
هذه التعليمات.
املر�ض :املر�ض امل�شمول بهذا الت�أمني هو الذي يحدث بعد تاريخ بدء الت�أمني.
املادة (:)3
  اال�شرتاك يف الت�أمني ال�صحي �إجباري جلميع طلبة الربنامج ال�صباحي يف اجلامعة.
املادة (  :)4
يكون الت�أمني �سارياً من بدء الدرا�سة يف �أي ف�صل درا�سي مبا يف ذلك الف�صل ال�صيفي
(للطلبة امل�سجلني فيه فقط) ،وينتهي بانتهاء اليوم الأخري لذلك الف�صل وفق التقومي
اجلامعي املعتمد.
املادة (:)5
تكون املعاجلة للم�شرتك فقط ،وال يجوز ا�ستعمال البطاقة اجلامعية من قبل �شخ�ص
�آخر ،وكل م�شرتك ي�سيء ا�ستعمال هذه البطاقة يعر�ض نف�سه للم�س�ؤولية القانونية.
املادة (:)6
ت�شمل املعاجلة وفق �أحكام هذه التعليمات ،اخلدمات املتوفرة يف عيادة اجلامعة �أو يف
امل�ست�شفى الذي تعتمده اجلامعة وبتحويل من طبيب اجلامعة على النموذج املقرر �إال
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يف احلاالت الطارئة وامل�ستعجلة ،على �أن يتم �إبراز البطاقة اخلا�صة بالطالب وال�سارية
املفعول لدى مراجعة امل�ست�شفى و�إبالغ طبيب اجلامعة يف �أول يوم عمل للجامعة بعد
دخوله امل�ست�شفى.
املادة (:)7
تكون الإقامة يف امل�ست�شفيات املعتمدة جلميع امل�شرتكني يف الدرجة الثالثة .ويف حالة
رغبة امل�شرتك يف الإقامة يف درجة �أعلى ،عليه �أن يدفع فرق التكاليف ح�سب لوائح
امل�ست�شفى املعتمد واملتفق عليه مع اجلامعة.
املادة (:)8
ال يغطي الت�أمني احلاالت التالية:
�أ �   -أي �إ�صابة �أو مر�ض ين�ش�أ بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة كلياً �أو جزئياً عن:
   . 1االنتحار �أو حماولة االنتحار� ،إيذاء النف�س العمد �أو حماولة ذلك �سواء �أكان
امل�ؤمن عليه �صحيح العقل �أم مل يكن.
   . 2ا�شرتاك امل�ؤمن عليه بامل�شاجرات واالعتداءات ،والإ�صابة الناجتة عن احلرب
املعلنة �أو غري املعلنة ،الغزو واال�ضطرابات و�أعمال ال�شغب واال�ضطرابات املدنية
والأعمال العدوانية والتمرد والأعمال الإرهابية والع�صيان والعنف وامل�ؤامرات
واحلرب الأهلية والثورات �أو �أي من العمليات �شبه احلربية.
   . 3ا�شرتاك امل� ّؤمن عليه ب�سباق الدراجات النارية ،اليخوت� ،أو �أية �سباقات �أخرى
والريا�ضات اخلطرة.
   . 4ركوب املنطاد �أو البالون �أو الطائرة ما مل يكن امل� ّؤمن عليه راكباً ب�أجر يف طائرات
جتارية مرخ�ص لها.
 . 5التفاعالت واال�شعاعات الذرية والنووية �أو التلوث ال�شعاعي والكوارث الطبيعية
والوبائية ،التلوث الكيماوي والن�شاطات الكيماوية والبيولوجية.
ب  -اجلراحة التجميلية ،املعاجلة التجميلية والعقاقري امل�ستخدمة لهذه الغاية �إال
�إذا كانت ناجتة عن حادث م�شمول بالت�أمني �أي ( الإ�صابة داخل خمتربات وور�ش
اجلامعة) �أو �أثناء م�شاركة الطالب يف ن�شاط ر�سمي خارج اجلامعة.
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جـ  -الإ�صابة �أو املر�ض �أو العاهة املوجودة قبل بدء الت�أمني (وم�ضاعفاتها)،
والفحو�صات العامة والفحو�صات التي ال ُتظهر نتائجها وجود �أي ع ّلة �أو مر�ض،
املداواة الطبيعية والعالج الطبيعي ،النقاهة �أو العناية باملنتجعات وغريها من
�أماكن الراحة والعزل �أو احلجر ،العالج الوقائي ،التطعيم واخلتان ،املعاجلة من
خالل الطب االت�صايل.
د    -االختالل العقلي �أو الع�صبي ،الأمرا�ض النف�سية� ،إدمان الكحول واملخدرات ،ال�سل
الرئوي ،مر�ض الإيدز ،الأمرا�ض املزمنة وحاالت احل�سا�سية املزمنة ،ال�صرع ،عالج
املعاقني ،ال�سرطان ،غ�سيل الكلى ،العالج الكيماوي ،الأمرا�ض والت�ش ّوهات اخللقية
والوراثية وم�ضاعفاتها.
هـ    -كلفة تركيب وثمن الأجهزة الطبية امل�ساعدة على ال�سمع و�أجهزة اخللع الوركي
والأطراف ال�صناعية ،عد�سات العيون ،فح�ص �إ�صالح النظر وتركيب النظارات،
احلول ،ق�صر/طول النظر ،وعمليات الليزر والليزك ،ال�شعر امل�ستعار /الباروكات،
املواد الطبية امل�ساعدة كامل�شدّات واملرابط.
و    -الأدوية والعقاقري املتعاطاة دون و�صفة طبية وعالج امل�ضاعفات املر�ضية
الناجمة عن ا�ستعمالها ،املواد الغذائية داخل وخارج امل�ست�شفى ،املهدئات واملقويات
والفيتامينات بجميع �أنواعها �إال �إذا ُو�صفت لعالج حالة م�شمولة بالت�أمني ،الأدوية
غري امل�سجلة ر�سمياً كدواء لدى وزارة ال�صحة الأردنية.
ز     -معاجلة الأوبئة العامة مثل الكولريا والطاعون وما �شابه ذلك من �أمور تكون
من م�س�ؤولية ال�سلطات احلكومية ،والنفقات التي ترتتب على معاجلة احلاالت
امل�ستع�صية الطويلة الأمد كالفالج �أو الك�ساح �أو العمى.
ح     -ت�شخي�ص ومعاجلة الأمرا�ض اجلن�سية ،حاالت العقم بغ�ض النظر عن م�سبباتها،
العجز اجلن�سي ،الأمرا�ض الناجتة عن ا�ضطرابات الطمث ،والتحاليل املخربية،
وال�صور ال�شعاعية امل�ستخدمة يف ت�شخي�ص حاالت ا�ضطرابات الهرمونات ،الدوايل
بجميع �أنواعها.
ط  -نفقات احلمل والوالدة والإجها�ض و�أية عالجات �أو فحو�صات متعلقة بذلك
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(�إال �إذا �أ�شري �إىل التغطية يف جدول التغطيات)� ،أية �إجراءات �أو نفقات متعلقة
مبوانع احلمل على اختالف �أنواعها وم�سبباتها.
ي    -تركيب الأطراف واملفا�صل والأع�ضاء ال�صناعية وزراعة الأع�ضاء والأجهزة الطبية
امل�ساعدة.
ك �  -أي اعتالل �أو مر�ض متعلق بالعمود الفقري �إال �أن التامني ي�شمل �إ�صابة العمود
الفقري الناجت عن حادث داخل اجلامعة� ،أو �أثناء م�شاركة الطالب يف ن�شاط او مهمة
ر�سمية خارج اجلامعة.
ل   -الأورام احلميدة� ،أمرا�ض الروماتيزم واملفا�صل ،فتق بوا�سري� ،أمرا�ض املرارة،
ح�صى الكلى ال تعترب مغطاة �إال بعد انق�ضاء عام درا�سي كامل من التغطية املتوا�صلة
مع اخل�ضوع للفقرة الثالثة �أعاله.
م  -الأمرا�ض التي تتعلق باملناعة (االيدز ،الروماتيزم ،مر�ض لوب�س.)...
ن � -إ�صابات املالعب ،وي�ستثنى منها الأ�صابات التي تتم �أثناء تدريب الفريق وم�شروط
بتقرير من مدرب اجلامعة �أن الإ�صابة متت �أثناء اللعب �أو التدريب مع الفريق.
�س  -يف جميع الأحوال تعترب الزيارة الأوىل والتحاليل الالزمة لت�شخي�ص بع�ض
الأمرا�ض م�شمولة �ضمن ال�سقوف املعلنة للعالج داخل وخارج امل�ست�شفى.
�ش  -ال ي�شمل التامني حوادث ذات �شبهة ق�ضائية �إن كان هناك طرف �آخر م�سبب
للحادث وبالتحديد حوادث ال�سري والإ�صابة بالعيارت النارية او نتيجة �شجار داخل
وخارج اجلامعة.
املادة (:)9
احلد الأق�صى ال�سنوي لقيمة العالج املخ�ص�ص لكل طالب م�ؤمن عليه ( )7000دينار
�سبعة �آالف دينار منها مبلغ ( )400دينار �أربعمائة دينار للعالج خارج امل�ست�شفى (زيارة
�أطباء  ،حتاليل � ،أدوية � ،أ�شعة)  ،والباقي لتغطية العالج للحاالت داخل امل�ست�شفيات على
�أن ال تزيد كلفة احلالة املر�ضية الواحدة عن (� )1500آلف وخم�سمائة �شاملة �أتعاب
الأطباء وخدمات امل�ست�شفى.
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املادة (:)10
حتدد عدد الزيارات بع�شر زيارات للف�صل الأول والثاين وزيارتني للف�صل ال�صيفي.
املادة (:)11
يف حالة ترك الطالب للجامعة لأي �سبب (ان�سحاب �أو انقطاع �أو ف�صل) �أو عدم ت�سديد
ر�سوم الت�سجيل يفقد حقه بالت�أمني ال�صحي.
املادة (:)12
يعامل الطالب املنقطع عن الدرا�سة بدون عذر م�شروع معاملة الطالب امل�ستجد عند
�إعادة التحاقه باجلامعة.
املادة (:)13
يغطي التامني ال�صحي تكاليف العالج للحاالت امل�شمولة وفق الن�سب التالية  :العالج
داخل امل�ست�شفى املعتمد بالدرجة الثالثة  %90من تكلفة العالجات والأجور الطبية
وخم�ص�صات امل�ست�شفى– وي�ستثنى من ذلك اخلدمات غري امل�صنفة ك�أدوية  :ال�ضيافة ،
الهاتف .
املادة (:)14
يبت رئي�س اجلامعة وبتن�سيب من جلنة الت�أمني ال�صحي يف احلاالت التي ال تنطبق علهيا
ن�صو�ص هذه التعليمات.
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اخلدمات و األنشطة الطالبية
الإر�شـاد الأكادميـي
منوذجاً  :كليـة تكنـولوجيـا املعلـومـات
 .1توفر جامعة فيالدلفيا مر�شدا �أكادمييا لكل طالب ،حيث يتم جتميع الطالب
امل�ستجدين يف جمموعات مكونة من  30-20طالباً ،ويتم �إ�سناد كل جمموعة �إىل
ع�ضو هيئة التدري�س الذي �سيكون مر�شدهم الأكادميي حتى تخرجهم ،يتعامل
املر�شد الأكادميي مع جميع اال�ستف�سارات من قبل الطلبة ويقدم امل�شورة لت�سجيل
املواد الدرا�سية للطالب يف بداية كل ف�صل درا�سي � ،أما امل�شاكل التي ال ميكن التعامل
معها من قبل املر�شد الأكادميي فتحال �إىل رئي�س الق�سم االكادميي.
 .2يقوم كل مر�شد �أكادميي بتثبيت �أوقات حمددة يف جدوله الأ�سبوعي لغر�ض �إر�شاد
طلبة� ،أما �أر�شاد الطلبة من قبل رئي�س الق�سم فتكون متاحة خالل الدوام الر�سمي
للجامعة.
� .3إن الغر�ض من الإر�شاد الأكادميي هو تقدمي امل�شورة �إىل الطالب يف الأمور املتعلقة
بالق�سم الأكادميي للطالب وجميع القوانني اخلا�صة بالكلية واجلامعة وامل�ساعدة
يف �أيه �أمور تهم الطالب �سواء يف درا�سته يف الق�سم �أو يف حياته خارج اجلامعة وان
املر�شد الأكادميي يرحب يف اال�ستماع وامل�ساعدة يف كل ما يهم الطالب لتذليل
ال�صعاب وحتقيق الأهداف املرجوة من عملية الإر�شاد الأكادميي.
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مهام املر�شد الأكادميي
• �إعداد �سجل اكادميي خا�ص بكل طالب ي�شتمل على خطة الطالب ،املواد املعادلة،
املواد التي در�سها ،و�ضعه االكادميي...
• تزويد الطالب باخلطة اال�سرت�شادية للمواد ح�سب خطته الدرا�سية.
• م�ساعدة الطالب يف تتبع خطته الدرا�سية يف نهاية كل ف�صل درا�سي.
• م�ساعدة الطالب على فهم متطلبات احل�صول على الدرجة العلمية كل ح�سب
تخ�ص�صه من خالل ت�سل�سل اختيار املواد الدرا�سية التي ي�سجلونها.
• م�ساعدة الطالب يف حتديد العبء الدرا�سي املنا�سب له ح�سب و�ضعه االكادميي
يف نهاية كل ف�صل درا�سي.
• م�ساعدة الطالب على كيفية الربط بني خمرجات الق�سم العلمي الذي ينت�سب
اليه مع الفر�ص الوظيفية املتاحة له.
• العمل على تذليل العقبات التي ميكن ان تعرت�ض امل�سرية االكادميية للطالب
يف اجلامعة.
• ت�شجيع الطالب على ا�ستخدام امل�صادر التعليمية التي توفرها اجلامعة خلدمة
امل�سرية االكادميية له.
مالحظ ــات :
 .1جميع املعلومات املقدمة من الطالب �إىل املر�شد االكادميي هي �سرية متاما.
� .2إذا كان للطالب �أي �صعوبات يف مادة درا�سية معينة يجب �أن يتم التوا�صل مع
مدر�س املادة يف البداية .ومن ثم ا�ست�شارة املر�شد االكادميي ب�ش�أن امل�سائل التي
هي �أكرث عمومية وميكن للطالب ا�ست�شارة رئي�س ق�سمة يف هذه امل�سائل.
� .3إذا كان لدى الطالب م�شاكل �صحية ،ال مانع من ا�ست�شارة املر�شد االكادميي
ولكن يف�ضل الذهاب مبا�شرة �إىل الطبيب �أو �إىل املركز ال�صحي يف اجلامعة.
(على الطلبة �أن ال يرتددوا يف الإ�ستفادة من هذه اخلدمات يف �أي وقت)
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دليل نظام الت�سجيل الإلكرتوين

قامت اجلامعة بتطبيق نظام الت�سجيل الإلكرتوين وذلك من خالل موقعها على الإنرتنت،
حيث �سيوفر النظام للطالب �إمكانية الت�سجيل من خارج اجلامعة ويف �أي مكان يتواجد فيه
خالل فرتة الت�سجيل امل�سموح بها وحتى عمليات ال�سحب والإ�ضافة ،كما �أن الطالب ي�ستطيع
االطالع على اجلدول الدرا�سي املطروح وعلى خطته الدرا�سية وعلى العالمات النهائية
والعالمات خالل الف�صل امل�سجِ ل عليه �أو ًال ب�أول.

اخلطوات ال�ضرورية قبل بدء ا�ستخدام نظام الت�سجيل الإلكرتوين

 .1مراجعة دائرة القبول والت�سجيل للطلبة غري املنتظمني لت�صويب �أو�ضاعهم الأكادميية،
و�إكمال النواق�ص املطلوبة من الطلبة يف ملفاتهم.
 .2احل�صول على الرقم ال�سري (كلمة املرور) من دائرة القبول والت�سجيل للطالب املنتظم
وذلك بعد �إبراز الهوية اجلامعية.
 .3االطالع على اجلدول الدرا�سي املعلن يف الكلية املعنية وعلى موقع اجلامعة الإلكرتوين
ملعرفة امل�ساقات وال�شعب وعدد ال�ساعات التي يرغب الطالب بت�سجيلها.
 .4على الطالب حتديد �أرقام املواد و�أرقام ال�شعب املراد ت�سجيلها .
 .5ي�ستطيع الطالب بعد ذلك البدء يف عملية الت�سجيل الإلكرتوين خالل الفرتة امل�سموح بها
واملحددة يف التقومي اجلامعي ،وذلك من خالل البوابة الإلكرتونية على موقع اجلامعة:
www.philadelphia.edu.jo

البدء با�ستخدام نظام الت�سجيل الإلكرتوين

 .1الدخول �إىل موقع اجلامعة ثم الدخول �إىل البوابة الإلكرتونية ثم الدخول اىل
بوابة الطالب والتي حتوي جميع ما يلزم الطالب مل�ساعدته بالت�سجيل ومتابعة
خطته الدرا�سية وم�سريته الأكادميية.
 .2ي�ستطيع الطالب االطالع على اجلدول الدرا�سي قبل عملية الدخول �أو بعدها وذلك من
خالل اختيار (اجلدول الدرا�سي) من القائمة املوجودة على ميني ال�شا�شة.

 .3للدخول �إىل الت�سجيل الذاتي نختار �أو ًال (دخول) من القائمة ونكتب الرقم اجلامعي
وكلمة ال�سر ثم ن�ضغط على زر دخول.
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 .4نختار من القائمة اليمنى املوجودة �أ�سفل الت�سجيل الذاتي العملية التي نريدها ،ويف
البداية نختار الر�سوم املطلوبة ،وعلى الطالب حتديد عدد ال�ساعات املراد ت�سجيلها ثم
ال�ضغط على زر احت�ساب ملعرفة املبلغ الكامل املطلوب والدفعة الأوىل املطلوب دفعها
ثم عمل التعهد بال�ضغط على املربع ال�صغري املوجود قبل التعهد ،وبعد االنتهاء تثبيت
العملية بال�ضغط على زر تثبيت.
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.5
.6
.7
.8
.9

بعد عملية االحت�ساب على الطالب التوجه للدائرة املالية يف اجلامعة ودفع املبلغ املطلوب
يف ال�صندوق.
يتوجه الطالب للبوابة االلكرتونية ويختار من قائمة الت�سجيل الذاتي الت�سجيل
االلكرتوين لت�سجيل املواد بال�شعب التي حددها �سابقاً ،يف هذه ال�شا�شة ي�ستطيع الطالب
�إدخال رقم املادة ورقم ال�شعبة املراد ت�سجيلها وال�ضغط على زر �إ�ضافة.
ت�ضاف ال�شعب املختارة بطريقة الإدخال اليدوي �إىل اجلدول امل�سجل عن طريق اخلطة
الدرا�سية ،وي�ستطيع الطالب حذف ال�شعبة من اجلدول بال�ضغط على زر حذف.
تظهر للطالب ر�سالة �إذا كان هنالك خط�أ يف ت�سجيل امل�ساق مو�ضحاً فيها نوع اخلط�أ ،لذا
يرجى قراءة الر�سالة بعناية.
ال يعترب الت�سجيل نهائياً ما مل ي�ضغط الطالب على زر التخزين النهائي �أ�سفل ال�شا�شة،
لذا يرجى الت�أكد من امل�ساقات وال�شعب بعد �إمتام عملية الت�سجيل.

 .10بعد االنتهاء من عملية الت�سجيل والتخزين النهائي تظهر ق�سيمة اجلدول امل�سجل
للطالب ،ويجب عليه طباعتها بال�ضغط على زر ق�سيمة مطبوعة واالحتفاظ باجلدول.
 .11ي�ستطيع الطالب التغيري يف اجلدول امل�سجل وذلك من خالل اختيار ال�سحب والإ�ضافة
من قائمة الت�سجيل الذاتي وبنف�س طريقة الت�سجيل.
مالحظة :ي�ستطيع الطالب اال�ستمرار بعملية ال�سحب والإ�ضافة من بداية ت�سجيله حتى
انتهاء وقت ال�سحب والإ�ضافة املحدد يف التقومي اجلامعي.
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الإجراءات الإدارية املتبعة يف دائرة القبول والت�سجيل

او ًال  :ت�أجيل الدرا�سة:

يجوز للطالب �أن ي�ؤجل درا�سته يف اجلامعة مدة ال تزيد على �أربع ف�صول �سواء كانت منقطعة
�أو مت�صلة وميكن ملجل�س العمداء النظر يف الت�أجيل ملدة تزيد عن ( )4ف�صول وال تتجاوز ()6
ف�صول �شريطة توفر �شاغر يف التخ�ص�ص املطلوب حني العودة اىل اجلامعة وال يجوز ت�أجيل
الدرا�سة للطالب اجلديد �أو املنتقل.

وتتم عملية الت�أجيل وفق الإجراءات التالية:
.1

.2
.3
.4
.5

يعبئ الطالب منوذجاً خا�صاً لهذه الغاية يح�صل عليه من دائرة القبول والت�سجيل �أو من املوقع
االلكرتوين للجامعة (القبول والت�سجيل – مناذج) .
مراجعة الدائرة املالية.
مراجعة م�سجل الكلية املعني.
مراجعة مكتب خدمة العلم للذكور من اجلن�سية الأردنية من مواليد عام  1989فما فوق.
مراجعة عميد الكلية املخت�ص والذي يقوم بدوره ب�إر�سال النموذج اىل دائرة القبول والت�سجيل.

ثانياً  :االن�سحاب من اجلامعة:

ميكن للطالب االن�سحاب من اجلامعة يف �أي وقت وتتم عملية االن�سحاب من اجلامعة وفق
االجراءات التالية:

 .1يعبئ الطالب منوذجاً خا�صاً لهذه الغاية يح�صل علية من دائرة القبول والت�سجيل �أو من املوقع
الإلكرتوين للجامعة (القبول والت�سجيل – مناذج) .
 .2مراجعة الدوائر التي يجب عليه مراجعتها واحل�صول على توقيع مندوبيها وهي
(رئي�س الق�سم املعني ،املكتبة ،عمادة �ش�ؤون الطلبة ،دائرة اللوازم ،الدائرة املالية)
 .3يراجع م�سجل الكلية العتماد توقيعه وت�سليمه براءة الذمة.

ثالثاً  :االنتقال من ق�سم �إىل �آخر يف اجلامعة

يتم تقدمي طلبات االنتقال �إىل دائرة القبول والت�سجيل قبل بداية الف�صل الدرا�سي الأول او الثاين
�أو ال�صيفي من كل عام ويبت يف هذه الطلبات وفق ال�شروط التالية:
� .1أن ال يكون الطالب قد ف�صل �أو انتقل من الق�سم الذي يرغب يف االنتقال اليه.
�.2أن يكون حمقق ٌا لأ�س�س القبول املعتمدة يف التخ�ص�ص الذي يرغب يف االنتقال اليه �سنة التحاقه
يف اجلامعة.
 .3ان يتوفر ال�شاغر يف الق�سم الذي يرغب يف االنتقال اليه .
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 .2توقيع النموذج من كل من مدر�س املادة ،املر�شد الأكادميي ،رئي�س الق�سم وعميد الكلية التي
ينتمي اليها الطالب والذي يقوم بدوره ب�إر�سال النموذج اىل دائرة القبول والت�سجيل بعد ح�صول
الطالب على ن�سخته.
 يجوز للطالب االن�سحاب من جميع مواد الف�صل الدرا�سي و بالتايل يعترب م�ؤجال لذلك الف�صلوذلك ح�سب الإجراءات التالية:
 .1يعبئ الطالب منوذجاً خا�صاً لهذه الغاية يح�صل عليه من دائرة القبول والت�سجيل �أو من املوقع
االلكرتوين (القبول والت�سجيل -مناذج) .
 .2توقيع النموذج من كل من مدر�س املادة و املر�شد الأكادميي ورئي�س الق�سم وعميد الكلية التي
ينتمي اليها الطالب.
 .3يتم ار�سال النموذج اىل دائرة القبول والت�سجيل.

�ساد�ساً :طلب �شهادة ح�سن �سرية و�سلوك :

ي�ستطيع الطالب املن�سحب من اجلامعة والطالب اخلريج من احل�صول على �شهادة ح�سن �سرية
و�سلوك وذلك ح�سب الإجراءات التالية:
 .1يعبئ الطالب منوذجاً خا�صاً لهذه الغاية يح�صل عليه من دائرة القبول والت�سجيل �أو من املوقع
االلكرتوين للجامعة ( القبول والت�سجيل –مناذج).
.2مراجعة عمادة �ش�ؤون الطلبة (دائرة اخلدمات الطالبية) والتي تقوم بدورها مبنح الطالب �شهادة
ح�سن �سرية و�سلوك .

�سابعاً  :درا�سة مادة بديلة للطلبة املتوقع تخرجهم :

�إذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة �إجبارية واحدة فقط وكانت هذه املادة غري مطروحة يف
الف�صل الذي يتخرج فيه �أو ما هو يف حكم ذلك فلعميد كليته بعد اخذ ر�أي رئي�س الق�سم ان يوافق
على �أن يدر�س الطالب مادة بديلة عنها وذلك ح�سب الإجراءات التالية:
 .1يعبئ الطالب منوذجاً خا�صاً لهذه الغاية يح�صل عليه من دائرة القبول والت�سجيل �أو من املوقع
االلكرتوين للجامعة ( القبول والت�سجيل –مناذج).
 .2مراجعة الكلية املعنية الختيار املادة املراد درا�ستها.
 .3مراجعة م�سجل الكلية املعني لبيان �إذا كانت املادة املراد درا�ستها حمققة ل�شروط املادة البديلة.
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طلب ت�أ�شرية دخول �إىل اململكة الأردنية الها�شمية
او ًال :التعليمات العامة لإ�صدار ت�أ�شرية الدخول :

 .1تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�سم الطلبة الوافدين .
� .2أن يكون الطالب م�سدداً لر�سوم االلتحاق وجزء من الر�سوم الدرا�سية .
 .3ان تكون �صالحية جواز ال�سفر  /وثيقة ال�سفر �سارية املفعول لأكرث من �ستة ا�شهر.
 .4على الطلبة من اجلن�سية الفل�سطينية من حملة الوئاثق املقييمني يف اململكة العربية
ال�سعودية ا�صدار ت�أ�شرية اخلروج والعودة ملدة تتجاوز �ستة �أ�شهر ويف�ضل ان تكون � 9أ�شهر
ف�أكرث .

ثانياً :الوثائق املطلوبة:

� .1صورة �شخ�صية واحدة .
� .2صورة عن جواز ال�سفر ال�صفحات الأوىل واملبني فيها ا�سم ال�شخ�ص وتاريخ �صدور اجلواز
 /الوثيقة .
� .3صورة عن �إقامة الطالب من بلد القدوم �إىل اململكة الأردنية الها�شمية وي�شرتط فيها :
 �صالحيتها لأكرث من �ستة �أ�شهر خ�صو�صاً حلملة الوثائق الفل�سطينية . حلملة الوثائق الفل�سطينية ال�سورية واللبنانية ارفاق �صورة عن الهوية ال�سورية �أواللبنانية على �أن يكون دخولهم �إىل اململكة الأردنية الها�شمية عرب احلدود امل�شرتكة مع
�سوريا ولبنان وي�ستثنى من ذلك من يقيم خارج �سوريا �أو لبنان وحا�صل على �إقامة �سنوية
يف البلد الذي يقيم فيه .

مالحظة هامة جداً
تخ�ضع طلبات ت�أ�شرية الدخول �إىل اململكة الأردنية الها�شمية والإقامة ال�سنوية وجتديدها
للتعليمات ال�صادرة من وزارة الداخلية الأردنية.
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طلب احل�صول على �إذن الإقامة ال�سنوية

او ًال  :التعليمات العامة لإ�صدار �إذن الإقامة ال�سنوية :
 .1تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�سم الطلبة الوافدين .
� .2أن يكون الطالب م�سج ً
ال يف اجلامعة للحد الأدنى من العبء الدرا�سي .
 .3الطالب الذي حتمل �أمه اجلن�سية الأردنية يجب ان يكتب ا�سم الوالدة من اربع مقاطع
والرقم الوطني العائد لها .
 .4ح�صول الطلبة حملة الوثائق الفل�سطينية على �إقامة خارج اململكة الأردنية الها�شمية
�صاحلة لأكرث من �ستة �أ�شهر .
 .5مراجعة الطالب لأقرب مركز �أمني لتحديد ال�سكن وتثبيت التحديد على جواز ال�سفر
على ان يرفق الطالب للمركز الأمني عقد االيجار .
ثانياً  :الوثائق املطلوبة :
� .1صورة �شخ�صية واحدة .
� .2صورة عن جواز ال�سفر لل�صفحات التالية :
 ال�صفحات الأوىل لغاية �صفحة التجديد . �صفحة ختم �آخر دخول �إىل اململكة الأردنية الها�شمية . ال�صفحة املثبت عليها ليبيل الدخول �إىل اململكة الأردنية الها�شمية .� .3صورة عن الإقامة ال�سنوية من بلد القدوم حلملة الوثائق الفل�سطينية �سارية املفعول
لأكرث من � 6أ�شهر .
� .4صورة عن الهوية ال�سورية �أو اللبنانية حلملة الوثيقة ال�سورية �أو اللبنانية املقيمني يف
�سوريا �أو لبنان .
� .5صورة عن ت�أ�شرية اخلروج والعودة حلملة الوثائق �سارية املفعول لأكرث من �ستة ا�شهر
للمقيمني يف املمكلة العربية ال�سعودية .
ثالثاً  :جواز ال�سلطة الفل�سطينية لأبناء قطاع غزة :
 .1الوثائق املطلوبة  - :اثبات طالب �صادر من دائرة القبول والت�سجيل .
�صورة عن جواز ال�سفر  +الهوية الفل�سطينية .ثانياً  :جواز ال�سلطة الفل�سطينية لأبناء ال�ضفة الغربية :
 .1على ه�ؤالء الطلبة مراجعة دائرة املتابعة والتفتي�ش مبا�شرة .
 .2الوثائق املطلوبة  :اثبات طالب �صادر من دائرة القبول والت�سجيل �- .صورة عن جواز
ال�سفر  - .بطاقة اجل�سور .
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طلب جتديد �إذن الإقامة ال�سنوية
او ًال  :التعليمات العامة لتجديد �إذن الإقامة ال�سنوية :
 .1تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�سم الطلبة الوافدين .
� .2أن يكون الطالب م�سج ً
ال يف اجلامعة للحد الأدنى من العبء الدرا�سي .
 .3يتحمل الطالب م�س�ؤولية عدم جتديده للإقامة ال�سنوية قبل �شهر من موعد انتهاء
الإقامة .

ثانياً  :الوثائق املطلوبة :

� .1صورة �شخ�صية واحدة .
� .2صورة عن جواز ال�سفر لل�صفحات التالية :
 ال�صفحات الأوىل لغاية �صفحة التجديد . �صفحة ختم �آخر دخول �إىل اململكة الأردنية الها�شمية . ال�صفحة املختوم عليها حتديد ال�سكن . ال�صفحة املختوم عليها بيانات الإقامة ال�سنوية الأردنية . ال�صفحة املثبت عليها ليبيل الدخول �إىل اململكة الأردنية الها�شمية .� .3صورة عن الإقامة ال�سنوية من بلد القدوم حلملة الوثائق �سارية املفعول لأكرث من 6
�أ�شهر .
� .4صورة عن الإقامة ال�سنوية الأردنية .
� .5صورة عن الهوية ال�سورية �أو اللبنانية حلملة الوثيقة ال�سورية �أو اللبنانية للمقيمني يف
�سوريا �أو لبنان .
� .6صورة عن ت�أ�شرية اخلروج والعودة حلملة الوثائق �سارية املفعول لأكرث من �ستة ا�شهر
للمقيمني يف املمكلة العربية ال�سعودية .
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طلب نقل كفالة وجتديد �إذن الإقامة ال�سنوية
او ًال  :التعليمات العامة لنقل الكفالة وجتديد �إذن الإقامة ال�سنوية :

 .1تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�سم الطلبة الوافدين .
� .2أن يكون الطالب م�سج ً
ال يف اجلامعة للحد الأدنى من العبء الدرا�سي .
 .3يتحمل الطالب م�س�ؤولية عدم نقله للكفالة وجتديد �إذن الإقامة ال�سنوية خالل �شهر من
انتقاله للجامعة .

ثانياً  :الوثائق املطلوبة :

� .1صورة �شخ�صية واحدة .
 .2الطلبة املنتقلني من جامعات �آخرى يرفق مايلي :
 �صورة عن براءة الذمة ال�صادرة من اجلامعة املنتقل منها. .3الطلبة الراغبني بنقل الكفالة من م�سمى �شخ�ص ان يرفق مايلي :
 �صورة عن هوية الإقامة ال�سنوية لل�شخ�ص الكفيل مثل ( �إقامة الأب ). �صورة عن جواز ال�سفر للكفيل ال�سابق .�.4صورة عن جواز �سفر الطالب لل�صفحات التالية :
 ال�صفحات الأوىل لغاية �صفحة التجديد . �صفحة ختم �آخر دخول �إىل اململكة الأردنية الها�شمية . ال�صفحة املختوم عليها حتديد ال�سكن . ال�صفحة املختوم عليها بيانات الإقامة ال�سنوية الأردنية . ال�صفحة املثبت عليها ليبيل الدخول �إىل اململكة الأردنية الها�شمية .�.5صورة عن الإقامة ال�سنوية من بلد القدوم حلملة الوثائق �سارية املفعول لأكرث من � 6أ�شهر
�.6صورة عن الإقامة ال�سنوية الأردنية .
�.7صورة عن الهوية ال�سورية �أو اللبنانية حلملة الوثيقة الفل�سطينية.
�.8صورة عن ت�أ�شرية اخلروج والعودة حلملة الوثائق �سارية املفعول لأكرث من �ستة ا�شهر
للمقيمني يف املمكلة العربية ال�سعودية .
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طلب احل�صول على هوية الإقامة ال�سنوية

بعد احل�صول على املوافقة الر�سمية للإقامة ال�سنوية �أو جتديدها �أو نقلها على الطالب
مراجعة اقرب مركز �أمني ملنطقته ال�سكنية ال�صدار هوية الإقامة على �أن يتم تزويد املركز
الأمني بالوثائق التالية :
 .1اثبات طالب �صادر من دائرة القبول والت�سجيل وم�صدق من وزارة التعليم العايل .
� .2صورة �شخ�صية عدد . 2
� .3صورة عن جواز  /وثيقة ال�سفر لل�صفحات التالية :
 ال�صفحة الأوىل واملبني فيها معلومات الطالب . ال�صفحة املختوم عليها ختم �آخر دخول للأردن . �صفحة حتديد ال�سكن . .4كتاب موافقة الداخلية ويتم تزويدكم به من قبل ق�سم الطلبة الوافدين يف اجلامعة.
� .5شهادة �صحية ( فقط عند ا�صدار الإقامة لأول مرة ).
 ت�صدر هذه ال�شهادة من مراكز الأمرا�ض ال�صدرية احلكومية يف اململكة الأردنية الها�شميةواملراكز املعتمدة فقط .وعلى ن�سختني .
 مدة �صالحية ال�شهادة �سنة من تاريخ �صدورها ما مل يغادر البالد . التعطى والت�صدق �صورة عن هذه ال�شهادة . .6ي�ضاف مايلي حلملة الوثائق :
 �صورة عن �إقامة الطالب يف الدولة التي يقيم فيها خارج الأردن ( حلملة الوثائقالفل�سطينية) .
� -صورة عن اخلروج والعودة ( حلملة الوثائق الفل�سطينية ) .

طلب االعفاء من غرمات الت�أخري للطلبة غري الأردنيني

لالعفاء من غرامات الت�أخري اخلا�صة بالطلبة غري الأردنيني الدار�سني يف اجلامعات الأردنية
يقوم الطالب مبايلي :
 .1مراجعة مديرية الإقامة واحلدود املركز الرئي�سي يف عمان �أو االق�سام املعتمدة من املديرية
 .2يقوم الطالب بتقدمي طلب اعفاء من الغرامات مرفقاً مع الطلب اثبات طالب م�صدق من
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .
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ت�سديد ملف الإقامة ال�سنوية

على جميع الطلبة احلا�صلني على �إقامة �سنوية بكفالة جامعة فيالدلفيا ت�سديد ملف الإقامة
لدى مديرية الإقامة واحلدود يف حال االن�سحاب �أو التخرج من اجلامعة ويف حال االنقطاع
عن الدرا�سة �ستقوم اجلامعة بتبليغ اجلهات املخت�صة الجراء مايلزم .
لت�سديد ملف الإقامة ال�سنوية يتم مايلي :
 .1مراجعة ق�سم الطلبة الوافدين يف اجلامعة .
� .2سيقوم الق�سم بتزويدكم بالنموذج املخ�ص�ص لذلك .
 .3مراجعة مديرية الإقامة واحلدود لت�سديد امللف مع �ضرورة اح�ضار جواز ال�سفر
للمديرية.
 .4بعد ت�سديد امللف يتم العودة لق�سم الطلبة الوافدين مرفقاً �صورة عن جواز ال�سفر �صفحة
البيانات ال�شخ�صية وال�صفحة املختوم عليها معلومات ت�سديد ملف الإقامة ال�سنوية .

طلب احل�صول على لوحة �أردنية م�ؤقتة ملركبات الطلبة

او ًال  :التعليمات العامة :
 .1تعبئة الطلب اخلا�ص باملعاملة يف ق�سم الطلبة الوافدين .
� .2أن يكون الطالب م�سج ً
ال يف اجلامعة للحد الأدنى من العبء الدرا�سي .
� .3أن يكون حا�صل على الإقامة ال�سنوية يف اململكة الأردنية الها�شمية .
ثانياً  :الوثائق املطلوبة :
� .1صورة �شخ�صية واحدة .
�.2صورة عن جواز ال�سفر ال�صفحات الأوىل لغاية �صفحة التجديد .
� .3صورة عن الإقامة ال�سنوية الأردنية .
مالحظة هامة :
يف حال ح�صول الطالب غري الأردين على لوحة �أردنية م�ؤقتة ملركبته �أن يقوم بت�سليمها �إىل
دائرة اجلمارك واحل�صول على براءة ذمة منهم يف حال ( االن�سحاب �أو االنقطاع �أو التخرج من
اجلامعة ) وخالف ذلك لن مينح الطالب اي وثيقة ر�سمية من اجلامعة .
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تعليمات و�شروط التقدم ملنح التفوق الريا�ضي

 .1حتدد ن�سبة منح التفوق الريا�ضي ب � % 50أو  % 20وفقاً لتعليمات املنح والت�سهيالت
املالية يف جامعة فيالدلفيا .
 .2الوثائق املطلوبة عند تقدمي الطلب :
 �شهادة الثانوية العامة م�صدقة من وزارة الرتبية والتعليم . �شهادة � /شهادات التفوق الريا�ضي م�صدقة على النحو التايل :�أ.ال�شهادة ال�صادرة من االندية الريا�ضية يتم ت�صديقها من اجلهات املخت�صة بذلك .
ب.ال�شهادات ال�صادرة من املدار�س  ،يتم ت�صديقها من قبل مديرية الرتبية والتعليم يف
املحافظه ثم من وزارة الرتبية والتعليم .
 يرفق مع الطلب �صورة �شخ�صية حديثة. .3تكون املفا�ضلة بني املتقدمني ح�سب اال�س�س التالية :
 معدل الطالب يف �شهادة الثانوية العامة م�ستوى �شهادة التفوق الريا�ضي االلعاب التي ي�شملها اخل�صم وفق حاجة اجلامعة االختبارات العملية للمهارات واللياقة البدنية -املقابلة ال�شخ�صية
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طلب احل�صول على ت�صريح دخول مركبات الطلبة

 .1التوجه اىل مكتب اخلدمات الطالبية رقم ( )104املوجود يف الطابق االر�ضي يف عمادة
�ش�ؤون الطلبة م�صطحبني معهم ما يلي :
 البطاقة اجلامعية. رخ�صة ال�سيارة (دفرت ال�سيارة). �أن يكون الطالب م�سج ًال للف�صل الذي يريد ا�صدار الت�صريح له .
 .2تعبئة الطلب اخلا�ص با�صدار ت�صريح الدخول لدى م�شرف اخلدمات الطالبية واخذ املوافقة.
 .3التوجه �إىل الدائرة املالية ومعه الطلب اخلا�ص با�صدار ت�صريح الدخول وموقع من
م�شرف اخلدمات الطالبية لت�سديد قيمة ر�سوم الت�صريح واح�ضار الو�صل املايل ال�ستالم
الت�صريح الر�سمي .
 .4اعادة الطلب اخلا�ص با�صدار ت�صريح الدخول والو�صل املايل ال�صادر من الدائرة املالية
بر�سوم الت�صريح �إىل مكتب م�شرف اخلدمات لأخذ الال�صق
 .5يثبت الال�صق على ال�سطح الداخلي للزجاج االمامي لل�سيارة التي مت اخذ املوافقة عليها
بعد �إزالة اي ال�صق قدمي عليه ومينع و�ضع الال�صق على اي �سيارة اخرى بدون علم عمادة
�ش�ؤون الطلبة ويف حال فقدان الال�صق لإي �سبب كان يتحمل الطالب م�س�ؤولية ذلك وال
ي�صرف له ال�صق بديل الإ بعد دفع ر�سوم جديدة .

طلب احل�صول على الهوية اجلامعية

ا�صدار البطاقة اجلامعية للطلبة اجلدد  /لأول مرة
يقوم الطلبة اجلدد مبراجعة مكتب اخلدمات الطالبية رقم ( )101املوجود يف الطابق
االر�ضي يف عمادة �ش�ؤون الطلبة م�صطحبني معهم ما يلي :
� .1صورة �شخ�صية حديثة الت�صوير.2 .اثبات �شخ�صية ( هوية الأحوال �أو جواز ال�سفر ).
 .3جدول املواد امل�سجلة .
 .4يعترب الطالب امل�ستجد فاقداً للبطاقة اجلامعية اذا مل يقم ب�إ�صدارها خالل الف�صل الأول
من تاريخ التحاقه باجلامعة والإ فعليه دفع الر�سوم امل�ستحقة بذلك اذا ت�أخر ب�إ�صدارها
اىل الف�صول الالحقة .
ا�صدار البطاقة اجلامعية بدل تالف  /بدل فاقد
 .1و�صل مايل بقيمة الر�سوم امل�ستحقة بذلك �صادر من الدائرة املالية.
.2اثبات �شخ�صية ( هوية الأحوال �أو جواز ال�سفر )� .3 .صورة �شخ�صية حديثة الت�صوير.
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تعليمات براءة الذمة للخريجني

 .1يتم ا�ستالم منوذج براءة الذمة من دائرة القبول والت�سجيل ال�ستكمال التواقيع املبينة يف النموذج

 .2على جميع اخلريجني �إجراء تقييم اع�ضاء الهيئة التدري�سة من خالل املوقع االلكرتوين
للجامعة (البوابة االلكرتونية) � ،أو مراجعة خمتربات كلية تكنولوجيا املعلومات قبل
توقيع منوذج براءة الذمة .
 .3على جميع اخلريجني مراجعة مكتبة اجلامعة لت�سوية االمور املتعلقة بالكتب امل�ستعارة .
 .4على جميع اخلريجني مراجعة �شركة البطاقات العاملية ( املا�سرت كارد ) لتوقيع براءة
الذمة واملوجودة يف مبنى عمادة �ش�ؤون الطلبة .
 .5على جميع اخلريجني اح�ضار الهوية اجلامعية لت�سليمها للدائرة املالية وخالف ذلك
�سيتم تغرمي الطالب بدل هوية جامعية .
 .6على جميع اخلريجني اح�ضار اثبات �شخ�صية .
 .7على جميع الطلبة الوافدين اخلريجني :
 احلا�صلني على �إقامة �سنوية بكفالة جامعة فيالدلفيا اح�ضار هوية الإقامة وجواز ال�سفرلت�سوية امور الإقامة .
 احلا�صلني على لوحة �أردنية م�ؤقتة ت�سليم اللوحة لدائرة اجلمارك واح�ضار براءة ذمة مناجلمارك وتل�سيمها لق�سم الطلبة الوافدين .
 .8يتم ا�ستالم روب التخريج من ق�سم الطلبة اخلريجني يف عمادة �ش�ؤون الطلبة على ان
يح�ضر الطالب منوذج ا�ستالم روب التخرج من الدائرة املالية .

ت�صوير اخلريجني للكتاب ال�سنوي

 .1تعلن عمادة �ش�ؤون الطلبة عن مواعيد ت�صوير الطلبة املتوقع تخرجهم لغايات الكتاب
ال�سنوي �إذ يجب على الطلبة املتوقع تخرجهم مراجعة ا�ستديو اجلامعة لهذه الغاية بعد
بدء الف�صل الدرا�سي بثالثة ا�سابيع .
 .2يتم ت�سليم ال�صور حمفوظة باملغلف اخلا�ص بها لدى ق�سم الطلبة اخلريجني يف عمادة
�ش�ؤون الطلبة بعد تدوين املعلومات ( من الطالب نف�سه ) واملذكورة على املغلف ويعاد
كتابتها خلف ال�صورة .
 .3يتم اعتماد ال�صور فقط للطلبة املتوقع تخرجهم املذكورين يف ك�شف دائرة القبول
والت�سجيل و�سيتم اتالف اي �صورة الي طالب غري مذكور يف الك�شف .
 .4االلتزام الكامل بتعليمات الت�صوير والتقيد بت�سليم ال�صورة لدى ق�سم اخلريجني ل�ضمان
عر�ضها يف الكتاب ال�سنوي .
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خدمات املركز ال�صحي

�إن املركز ال�صحي بجامعة فيالدلفيا هو مركز �صحي حديث ومتطور ،حيث يقوم على
خدمة الطلبة يف اجلامعة ،وكافة العاملني فيها داخل احلرم اجلامعي.
�آلية العمل يف املركز ال�صحي تق�سم لعدة فئات:
 .1الفئة الأوىل  :يتم معاجلتها داخل املركز ،حيث يتم فح�صها وت�شخي�صها و�إعطاء
العالج املنا�سب للحالة وت�صرف الو�صفة من �صيدلية اجلامعة.
 .2الفئة الثانية :يتم ت�شخي�صها واذا مل يتم عالجها داخل املركز يتم حتويلها �إىل
امل�ست�شفيات املعتمدة لدى �شركة الت�أمني التي تدير ت�أمني الطلبة /ال�شركة العربية
لإدارة النفقات ال�صحية /ميدك�سا.
 .3الفئة الثالثة :تقوم مبراجعة امل�ست�شفيات بعد �ساعات الدوام الر�سمي كحاالت
طارئة ،ويتم معاجلتها من قبل �أخ�صائيني� ،أو ق�سم الطوارئ� ،أو يتم اجراء عمليات
جراحية لها مثل الزائدة الدودية ،عالج الك�سور� ،أو �أي حالة �أخرى مثل نوبات الكلى
واملرارة وحاالت الت�سمم الغذائي  ....الخ.
 .4الفئة الرابعة :يتم �إجراء عمليات جراحية مثل الفتق ،البا�سور ،املرارة ،ح�صى الكلى
�أو �أي حالة �أخرى ت�ستدعي ذلك  ،من خالل اعطائهم منوذج حتويل مبا�شر.
 5الفئة اخلام�سة� :إ�صابات املالعب �أثناء الألعاب الريا�ضية مع املدرب يف اجلامعة،
يتم عالجها مهما بلغت التكلفه ،من عمليات ومتابعات للحالة ،حتت �إ�شراف املدرب
الريا�ضي.
 .6الفئة ال�ساد�سة� :إ�صابات العمل �أو التدريب ،يتم �إ�سعافها وحتويلها �إىل امل�ست�شفيات
حيث تقوم اجلامعة بتغطية  ،%90من تكاليف العالج لكافة فئات الطلبة
املذكورين �أعاله� ،إ�ضافة للموظفني حيث يتم حتويل املري�ض ح�سب حالته ومر�ضه
�إما للأخ�صائي املعني �أو �إىل م�ست�شفى ملتابعة عالجه.
�أ�ضف �إىل ذلك معاجلة �أي حالة من الزوار �أثناء احلفالت �أو �أي زيارة �أخرى مت �إ�صابتها
�أو مر�ضها داخل اجلامعة �أو �أي حالة مر�ضية �أخرى ،حيث يتم معاجلتها �أو نقلها �إىل
امل�ست�شفيات بوا�سطة �سيارة الإ�سعاف �إذا تطلب الأمر.
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�إر�شادات ا�ستخدام احلافالت للطلبة

 .1الإلتزام باملواقف والتوقيتات املعلنة على جدول احلركة واملعلن فيه عن مناطق االنطالق
والتوقيتات و�إن اجلامعة غري ملزمة بنقل الطلبة بعد هذه التوقيتات.
 .2التقيد التام داخل احلافالت ومراعاة عدم التدخني وعدم تناول امل�أكوالت �أو امل�شروبات
داخل احلافلة  ،وعدم الإزعاج وت�شغيل راديو اخللوي.
 .3دائرة النقل على ا�ستعداد لقبول �أية مقرتحات تكون �إيجابية خلدمة الطلبة.
 .4يحق للجامعة مراجعة برجمة حركة احلافالت ومواقف انطالقها وفقاً للحاجة وطبيعة
العمل .

اخلدمات امل�صرفية  /بنك القاهرة عمان

فتح ح�ساب م�صريف لطلبة اجلامعة

يقوم بنك القاهرة عمان فرع جامعة فيالدلفيا بتقدمي كافة اخلدمات امل�صرفية لطلبة اجلامعة
ت�سهي ً
ال عليهم وتوفريا للوقت واجلهد وي�ستطيع اي طالب يف جامعة فيالدلفيا الأ�ستفادة
من هذه اخلدمات مبا فيها حتويل االموال ( احلواالت ال�سريعة عن طريق Western
� Unionأو احلواالت الداخلية بني البنوك املحلية والأجنبية .
االوراق الثبوتية لفتح احل�سابات لدى البنك :
 .1هوية �أحوال مدنية �سارية املفعول ( للأردنيني ) .
 .2جواز �سفر �ساري املفعول ( لغري الأردنيني ) .
 .3رقم �صندوق بريد +رقم رمز الربيد التابع له.
 .4عقد �إيجار �أو فاتورة مياه حديثة.
� .5صورة عن عقد العمل ( للموظفني ).
 .6الهوية اجلامعية ( للطالب ).

123

ات�صل بنا
جامعة فيالدلفيا
طريق عمان جر�ش  -منطقة تل الرمان  -الأردن
هاتف +962 6 4799000 :
فاك�س +962 6 4799040 :
االمييل info@philadelphia.edu.jo :
الرقم الفرعي :
عمادة �ش�ؤون الطلبة 2211/2415/ 2485 / 2309 :
دائرة القبول والت�سجيل 2215/2550 :
الت�صميم واالخراج الفني  :عالء الكيالين
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اقرار ا�ستالم ن�سخة دليل الطالب
اقر انا الطالب :
تخ�ص�ص :

ورقمي اجلامعي :

ب�أين ا�ستلمت ن�سختي من دليل الطالب لالطالع على :
 .1تعليمات جامعة فيالدلفيا الواردة يف دليل الطالب .
.2الإجراءات الإدارية املتبعة يف تقدمي اخلدمات الطالبية .
لأهميتها يف معرفة الواجبات واحلقوق املن�صو�ص عليها  ،وعليه اوقع .

التوقيع :
التاريخ :
مالحظة  :يتم االحتفاظ بن�سخة االقرار لدى عمادة �ش�ؤون الطلبة .
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