
 مؤتة  جامعة   في  ولوحة الشرف  العلمي التفوق  تعليمات

 جامعة  في المدنيين الطلبة  صندوق نظام من   (3)المادة بموجب  الجامعة  مجلس عن صادرة

  2003لسنة  (125)رقم  مؤتة

 

 لسنةة مؤتة جامعة في الشرف ولوحة العلمي التفوق تعليمات  "ت التعليما هذه سمىت   (:1) المادة

 .إقرارها تاريخ من ا  اعتبار بها ويعمل ،2016

 

زاء إ لهنا المخصصنة المعناةي التعليمنات  هذه في وردت  حيثما التالية للكلمات  يكون: (2) المادة

 :كل مةها

 . مؤتة جامعة  : الجامعة  -

 الجامعة رئيس                 :الرئيس- 

 .مؤتة جامعة في المدةيين الطلبة صةدوق  :الصةدوق- 

 . المدةيين الطلبة صةدوق لجةة  : اللجةة - 

 (والثاةي األول) دراسيين فصلين معدل  السةوي المعدل  -

( لساانة 137انضااباط الطلبااة الماادنيين فااي جامعااة مؤتااة رقاام ) نظااام :التأديب  ةظام - 

2018. 

 (:3) المادة

 . تخصصاتهم في المعدالت  أعلى على الحاصلين الطلبة الجامعة  تكرم -أ

 ممنن الطلبنة بأسنماء ً  كشنفا اسنتممها بعند  عنام لكل السةوية التكريم قيمة اللجةة تحدد  -ب 

 . التعليمات  هذه عليهم تةطبق

 

 :التالية الشروط فيه توافرت  إذا الطالب  يكرم (:4) المادة

 السنةوي المعدل ويحسب  تخصصه فيسةوي  معدل أعلى على حصل قد  الطالب  يكون أن  .أ

 ثمثنين أدةنى وبحند  والثناةي األول الفصنلين خنمل الطالب  درسها التي الساعات  على بةاء  

 .جدا   جيد  عن تقديره يقل ال إن على األولى الجامعية المرحلة لطلبة   معتمدة ساعة

 بةناء    المعندل ويحسنب  تخصصنه فني سةوي  معدل أعلى على حصل قد  الطالب  يكون أن .ب 

 سناعة 12 أدةنى وبحند  والثناةي األول الفصنلين خنمل الطالنب  درسها التي الساعات  على

 العليا الدراسات  لطلبة معتمدة



 فني عليها المةصوص  التأديبية العقوبات  بإحدى السةة تلك في عوقب  قد  الطالب  يكون ال أن . ج

 الخاصة بتأديب الطلبة . تعليمات الو األةظمة

والنذين  المعندل فني المتسناويين الطلبة جميع يكرم طالب  من ألكثر المعدل تساوى حال في .د 

 الشروط. جميع عليهمتةطبق 

 مرتبة على وحاز خارجي ةشاط في الجامعة مثل طالب   أي بتكريم  التةسيب   كلية أي لعميد هن.  

 .بالتكريم التةسيب  مسوغات  كل للجةة يرفع ان على التكريم تستحق

 عليهاا يسجل، علميا   للمتفوقين الكلية شرف لوحة ىتسم   لوحة كلية كل في تنشأ(: 5المادة )

 :التالية الشروط يحققون ممن الفصل في المتفوقين الطلبة أسماء

 لطلباة معتمادة سااعة( 15 (عان يقال ال في المعادل المعتمدة الساعات من لعدد التسجيل .أ

 %( فما فوق.84وبمعدل فصلي ) سالبكالوريو

 لطلباة معتمادة سااعات (9) عان يقال ال فاي المعادل المعتمدة الساعات من لعدد التسجيل . ب

 %( فما فوق.84وبمعدل فصلي )  ،العليا الدراسات

 يكون ال نأ شريطة،  فوق فما %(84)سنوي   معدل على الطب كليةأن يحصل الطالب في   . ج

 المقاررة السااعات عادد عان الدراساي عبؤه يقل وال ،المواد إحدى في رسب أو فصل قد

 .المذكور المعدل على فيها حصل التي للسنة

 عليهاا المنصاو  التأديبياة العقوبات بإحدى السنة تلك في عوقب قد الطالب يكون ال أن . د

 الطلبة.الخاصة بتأديب  تعليماتالو األنظمة في

 خاصة لوحة في اسمه يدرج مرات ثالث العلمي التفوق الئحة على هاسم يسجل طالب كل ها.  

 تحات الجامعاة تقيماه احتفاال فاي تكاريمهم وياتم .للمتفوقين الجامعة شرف لوحة تسمى

 .والدروع التقديرية الشهادات فيها يتسلمون، الرئيس رعاية

 

 تةفيذ عن مسئولين المالي والمدير والتسجيل القبول وحدة ومدير الطلبة شؤون عميد (:  6المادة )

 .التعليمات  هذه

 أيةمنا العلمني بنالتفوق تتعلنق سنابقة قنرارات  أو تعليمنات  أي التعليمنات  هنذه لغيت  (: 7المادة )

  .وردت 
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