
 األردنية أسس ومعايير لوحات الشرف للطلبة المتفوقين في الجامعة

 

  

تُسمى هذه األسس " أسس ومعايير لوحات الشرف للطلبة المتفوقين في الجامعة األردنية"،   -:أوالً 
 ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها.

 

 

 -يكون في الجامعة أربع قوائم للتفوق هي :   -:ثانيًا

 الرئيس.قائمة     -1

 قائمة العميد ) الدراسة الجامعية األولى(.          -2

 قائمة عميد كلية الدراسات العليا.          -3

 قائمة عميد شؤون الطلبة.          -4

 

 -طالبًا واحدًا من كل كلية، ويشترط فيه ما يلي : تشمل قائمة الرئيس -أ   -:ثالثًا

 .3.65التراكمي عن أن ال يقل معدله           -1

 أن ال يكون قد رسب في أي من المواد التي درسها في الجامعة.   -2

 أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.    -3

وإذا كان الطالب قد تخرج قبل نظام العالمات بالرموز أي على النظام المئوي، فيشترط أن     -4
، وأن ال يكون قد حصل في أي %84ال يقل معدله التراكمي في القسم/ البرنامج عن 

 .%68من المواد التي درسها في الجامعة على عالمة أقل من 

يضم إلى القائمة سنويًا الطالب صاحب أعلى معدل في برامج الماجستير والطالب        -ب 
صاحب أعلى معدل في برامج الدكتوراه، من قائمة عميد كلية الدراسات العليا لتلك 

 السنة.

 تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسماء في إدارة الجامعة.       -ج 

 

 

الطالب األول في كل قسم، وإذا كان القسم يقدم أكثر من  تشمل قائمة العميد      -أ    -:رابعًا
برنامج واحد يؤدي إلى درجة البكالوريوس، يتم اختيار األول في كل برنامج ويشترط في 

 -/ البرنامج ما يلي :الطالب األول في القسم 

 . 3.5أن ال يقل معدله التراكمي عن             -1

 أن ال يكون قد رسب في أي من المواد التي درسها في الجامعة .   -2  

 أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.  -3

فيشترط أن إذا كان الطالب قد تخرج قبل نظام العالمات بالرموز، أي على النظام المئوي،   - 4  

، وأن ال يكون %80ال يقل المعدل التراكمي للطالب األول في القسم/ البرنامج عن 
 .%68قد حصل في أي من المواد التي درسها في الجامعة على أقل من 

 تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسماء في كل كلية/ قسم.     -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 -الدراسات العليا ما يلي : تضم قائمة عميد كلية       -أ     -:خامساً 

 -خمسة من طلبة الماجستير موزعين على النحو اآلتي:            -1

أثنين من طلبة الكليات اإلنسانية واالجتماعية، شريطة أال يكونا من        -أ 
 البرنامج نفسه.

 أثنين من طلبة الكليات العلمية، شريطة أال يكونا من البرنامج نفسه.     -ب 

طالب واحد من طلبة الكليات الطبية بمن فيهم طلبة االختصاص العالي      -ج 
 في الطب.

 -أثنين من طلبة الدكتوراة موزعين على النحو اآلتي:      -2                    

 واحد من طلبة الكليات اإلنسانية واالجتماعية.       -أ                              

 واحد من طلبة الكليات العلمية.     -ب                              

 

 -يشترط فيمن يوضع أسمه في قائمة عميد كلية الدراسات العليا ما يلي :     -ب 

 في الماجستير والدكتوراة. 3.80أن ال يقل معدله التراكمي عن      -1

( Bعن )ب( )أن ال يكون قد حصل في أي من المواد التي درسها على عالمة تقل      -2
في  %75( في الدكتوراة ، أو على عالمة تقل عن Bفي الماجستير، و )ب+( )+

 في الدكتوراة حسب نظام العالمات المئوي. %80الماجستير و 

ويشترط في طلبة الماجستير على نظام االمتحان الشامل أن يكون الطالب      -3
طلبة الماجستير على نظام المتفوق قد اجتاز االمتحان من المرة األولى. أما 

الرسالة فيشترط أن يكون الطالب قد نجح في مناقشة الرسالة من المرة األولى، 
وأما طلبة الدكتوراه فيشترط أن يكون الطالب قد اجتاز امتحان الكفاءة المعرفية من 

 المرة األولى وأن يكون قد نجح في مناقشة رسالته من المرة األولى.

الب الذي تخرج على النظام المئوي أن ال يكون معدله التراكمي يشترط في الط     -4  
 للدكتوراة. %85للماجستير و  %80أقل من 

 أن ال يكون الطالب قد صدرت بحقه أي عقوبة.     - 5                    

 تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسماء في كلية الدراسات العليا.     -ج 

 

، ويكون الحد 98/1999اعتبارًا من العام الجامعي  تبدأ قائمة عميد شؤون الطلبة    -أ    -:سادسًا
 -األعلى للطلبة المتفوقين سنويًا خمسة، ويشترط فيهم ما يلي :

 (.3.5أن ال يقل معدل الطالب المتفوق عن )  -1

 أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.  -2

 قد رسب في أي من المواد التي درسها في الجامعة . أن ال يكون -3

يكون معيار التفوق في النشاط أن يكون الطالب قد شارك أو مثل الجامعة أو األردن      -ب         
في لعبة فردية أو جماعية على األقل على المستوى الوطني أو الدولي، وحصل على 

 جائزة ذهبية أو فضية أو برونزية.

 شبية أو نحاسية تنقش عليها األسماء في عمادة شؤون الطلبة.تعلق لوحة خ   -ج         


