تعليامت التفوق األكادميي

ينشأ يف الجامعة لوائح للتفوق األكادميي تهدف إىل تشجيع ومكافأة الطلبة
املتفوقني أكادميياً خالل دراستهم يف الجامعة عىل النحو التايل:
أ-
 .1منح بعض املتفوقني أكاديـمياً منحاً دراسيـة قيمتهـا ( )%20مـن قيمـة
رسوم الساعات املعتمدة املدفوعة عن الفصل األول والثاين حسب ما
نصت عليه تعليامت املنح املعمول بها يف الجامعة .
( مالحظة مهمة  :هذا البند كان مطبقاً عىل الطالب الذين يحملون الرقم
الجامعي  2003فام دون ) .
 .2منح املتفوقني أكادميياً شهادات تقدير تعدها الجامعة لهذه الغاية.
ب-
 . 1يوضع اسم الطالب املتفوق عىل الئحة رشف الجامعة إذا حصل عىل
معدل تراكمي مقداره (  ) %90فام فوق عىل أن اليكون قد أُنذر إنذارا ً
سلوكياً وأن اليقل العبء الدرايس عن ( )12ساعة معتمدة محسوبة
ضمن املعدل الرتاكمي  .ومينح يف هذه الحالة شهادة تقدير يوقعها رئيس
الجامعة وتختم بخاتم الجامعة الرسمي.
 .2تكون الئحة رشف الجامعة عبارة عن لوحة خاصة يحفر عليها االسم
الكامل للطالب وتخصصه ومستواه الدرايس وتاريخ االستحقاق ،وتثبت
هذه اللوحات يف مكان بارز يف مدخل الجامعة بشكل دائم.
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جـ -
 .1يوضع اسم الطالب املتفوق عىل الئحة رشف الكلية إذا حصـل عىل معدل
فصيل اليقل عن ( ) %90عىل أن اليكون قد أُنذر إنذارا ً سلوكياً وأن اليقل
العبء الدرايس عن ( )12ساعة معتمدة محسوبة ضمن املعدل الرتاكمي
ومينح يف هذه الحالة شهادة تقدير يوقعها عميد الكلية املعني وتختم
بخاتم عامدة الكلية.
 .2تكون الئحة رشف الكلية عبارة عن قوائم مطبوعة مثبت عليها اسم
الطالب ومستواه الدرايس وتعلق هذه القوائم عىل لوحة إعالنات
العامدة املختصة يف نهاية كل فصل.
د  -يجب أن يكون الطالب قد أمىض الفصلني اإلجباريني من العام الدرايس
الواحد ،وأن ال يقل العبء الدرايس املسجل له كل طالب يف الفصل
الواحد ممن تنطبق عليه الرشوط أعاله عن ( )12ساعة معتمدة.
هـ  -تقوم عامدة القبول والتسجيل بإعداد قوائم املتفوقني عىل الئحة رشف
الجامعة يف نهاية الفصل الثاين من كل عام درايس وتقوم بإعداد قوائم
املتفوقني عىل الئحة رشف الكلية يف نهاية الفصلني األول والثاين من كل
عام درايس
و  -يقوم رئيس الجامعة بتقديم شهادات التقدير للمتفوقني يف أحد
االحتفاالت العامة للجامعة.
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