أسس وتعليمات لوائح الشرف للطلبة المتفوقين في جامعة عمان العربية

المادة ( :)1تسمى هذه األسس (أسس وتعليمات لوائح الشرف للطلبة المتفوقين في جامعة عمان
العربية) ويعمل بها اعتبا اًر من تاريخ إصدارها.

المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها بأدناه ،ما لم تدل
القرينة على غير ذلك.

الجامعة :جامعة عمان العربية
الرئيس :رئيس الجامعة
الكلية :أي كلية أو عمادة في الجامعة
العميد :عميد الكلية أو العمادة
المادة ( :)3تخصص الئحتا شرف للطلبة المتفوقين في الجامعة على النحو التالي:
أ -الئحة شرف الجامعة
ب -الئحة شرف العميد (لطلبة الدرجة الجامعية األولى)
المادة ( :)4أ -يصدر الرئيس الئحة شرف الجامعة سنوياً وتتضمن أسماء الطلبة الذين تتوافر
في أي منهم الشروط التالية:

 .1أن يكون من الطلبة الذين وضعوا على الئحة شرف العميد لفصلين متتاليين األول
والثاني من العام الجامعي.

 .2أن ال يقل معدل الطالب التراكمي في الفصل الدراسي عن ( )3.7نقطة.
 .3أن ال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.
ب -تعلن أسماء الطلبة المتفوقين في الئحة شرف الجامعة على لوحة تثبت في موقع
رئاسة الجامعة.

المادة ( :)5أ -تشمل الئحة شرف العميد الطلبة الثالث األوائل في كل قسم أو برنامج لكل من
الفصلين األول والثاني ،ويشترط في أي منهم ما يلي:

 .1أن ال يقل عبؤه الدراسي في الفصل عن ( )15خمس عشرة ساعة معتمدة تدخل
عالماتها في حساب معدله الفصلي.
 .2أن ال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.

ب -تعلن أسماء الطلبة المتفوقين في الئحة شرف العميد على لوحة تثبت في موقع

عمادة الكلية.

المادة (:)6

أ -تضم الئحة شرف عميد شؤون الطلبة خمسة من طلبة الجامعة سنوياً يشترط فيهم
ما يلي:

 .1أن ال يقل معدل الطالب المتفوق عن ( )3نقطة.

 .2أن ال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.

 .3أن يكون متمي اًز رياضياً أو ثقافياً أو اجتماعياً أو فنياً.
ب -يشكل الرئيس لجنة برئاسة عميد شؤون الطلبة لوضع معايير التميز الرياضي أو
الثقافي أو االجتماعي أو الفني لالستناد إليها في اختيار الطلبة المتفوقين.
ج -تعلن أسماء الطلبة المتفوقين على لوحة تثبت في موقع عمادة شؤون الطلبة.
المادة ( :)7يتم تكريم الطلبة الذين وردت أسماؤهم على لوائح الشرف خالل حفل التخريج.

المادة (:)8

العمداء ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه األسس والتعليمات.

