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يعمل بها ، و 2022لسنة  ""تعليمات لوحة الشرف لطلبة جامعة عمان العربية التعليماتتسمى هذه 1
 من تاريخ إقرارها. ااعتبار  

 

أدناه، ما المخصصة لها  المعاني في هذه التعليماتحيثما وردت  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  2
 :لم تدل القرينة على غير ذلك

 جامعة عمان العربية. : الجامعة
 رئيس للشؤون األكاديمية.ال نائب : نائب الرئيس

 مجلس عمداء الجامعة. : المجلس
 في جامعة. عالي ماجستير أو دبلومأي طالب بكالوريوس أو  : الطالب

 

 

من كل  نهاية الفصل الدراسي الثانيفي لوحة سنوية تصدر هي لوحة شرف الجامعة،  أ. 3
ووفق الشروط  وكل برنامج أكاديمي فيها، ،من كل كلية اواحد   اطالب   تتضمنعام جامعي، 

 تية:آلا
قد أنهى في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ما الطالب أن يكون  .1

( ساعة معتمدة لطلبة 18و)، لطلبة البكالوريوس( ساعة معتمدة 99ال يقل عن )
حسب الخطة الدراسية للتخصص، وأن يكون قد وذلك  ،الماجستير أو الدبلوم عالي

 في الجامعة. المساقاتدرس هذه 

 .في الكلية برنامج أكاديمي عدل تراكمي في كلمأعلى  الطالب حاصل علىأن يكون  .2
 في أي فصل من فصول السنة ما يعادلها أو (3.65أال يقل معدله التراكمي عن ) .3

 .العادية

 التي درسها في الجامعة.المساقات من  مساقفي أي أو ُحرم أال يكون قد رسب  .4

لتعليمات المعمول بها بحقه عقوبة تأديبية حسب األنظمة وا تأال يكون قد صدر  .5
 .في الجامعة
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 على لوحة شرف الكلية لفصلين متتالين أسماؤهمأن يكون من الطلبة الذين وضعت  .6
 .في برنامج البكالوريوس

 كان بارز بمبنى الرئاسة بالجامعة.تعلق لوحة شرف الجامعة بم ب.
 

 

تثبت في مكان بارز في الكلية في نهاية كل فصلية تصدر  لوحة شرف، هي الكليةلوحة شرف  4
 في في كل تخصصدراسي مستوى  أسماء الطلبة المتفوقين لكل تتضمن عاديدراسي فصل 

 ووفق الشروط اآلتية:الكلية، 
حسب التعليمات،  ترتيبه األول في التخصص بالنسبة لمستواه الدراسيالطالب أن يكون  أ.

 ما يعادلها. أو (3.65وأال يقل معدله التراكمي عن )

حسب  ، وذلكمعتمدة( ساعة 30ال يقل عن ) قد أنهى في الجامعة ماالطالب أن يكون  ب.
 الجامعة.في  المساقاتيكون قد درس هذه خطته الدراسية، وأن 

كون تبشرط أن ذلك و  ،معتمدة( ساعة 15أال تقل الساعات المسجلة في ذلك الفصل عن ) ج.
 محتسبة في المعدل التراكمي وضمن الخطة الدراسية.

إذا تساوت المعدالت التراكمية يتم اختيار الطالب الذي أنهى أعلى عدد ساعات مجتازة  د.
الطالب نختار ى عدد الساعات المجتازة تراكمي ا عند أكثر من طالب ، وإذا تساو اتراكمي  

يتم اختيار الطالب  وإذا تساوت، الفصل.أعلى عدد ساعات مجتازة في ذلك  الحاصل على
 الحاصل على أعلى معدل مئوي.

 التي درسها في الجامعة. المساقاتفي جميع  اأن يكون ناجح   ه.

بحقه عقوبة تأديبية حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في  تأال يكون قد صدر  و.
 .الجامعة

 

 

 عاديتقوم دائرة القبول والتسجيل بإعداد قوائم المتفوقين في نهاية كل فصل دراسي  أ. 5
كل عام جامعي الفصل الدراسي الثاني من  بالنسبة للوحة شرف الكليات، وفي نهاية

 بالنسبة للوحة شرف الجامعة.
شهادات التفوق والجوائز التقديرية للطلبة المدرجة أسماؤهم على الجامعة رئيس  يسلم ب.

 في احتفال خاص."لوحة شرف الجامعة" 
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عميد الكلية شهادات التفوق والجوائز التقديرية للطلبة المدرجة أسماؤهم على "لوحة  يسلم ج.
 شرف الكلية" في احتفال خاص للكلية.

 

 في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. المجلسيبت  6
 

عن إدارة  ون مسؤول ، وعميد الكلية، وعمادة شؤون الطلبة، ودائرة القبول والتسجيلنائب الرئيس 7
 .للطلبةشرف الملف لوحة 

 

 إقرارها. تاريخ ا منهذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة بهذا الخصوص اعتبار   يتلغ 8


