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أســس ومعايــر لوحــات الــرف للطلبة املتفوقــن يف الجامعــة األردنية 

صــادرة عــن مجلــس العمداء مبوجــب قراره رقــم )14/99( تاريــخ 3/1/1999

أوالً: تسمى هذه األسس )أسس ومعايري لوحات الرشف للطلبة املتفوقني يف الجامعة األردنية(، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

  ثانياً:  يكون يف الجامعة أربع قوائم للتفوق هي:

 1 ــ قامئة الرئيس.

 2 ــ قامئة العميد )الدراسة الجامعية األوىل(.

 3 ــ قامئة عميد كلية الدراسات العليا.

 4 ــ قامئة عميد شؤون الطلبة.

 ثالثاً : أ( تشمل قامئة الرئيس طالباً واحداً من كل كلية، ويشرتط فيه ما ييل:

)1( أن ال يقل معدله الرتاكمي عن 65،3.

)2(  أن ال يكون قد رسب يف أي من املواد التي درسها يف الجامعة.

)3(  أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.

)4(  وإذا كان الطالــب قــد تخــرج قبــل نظــام العالمــات بالرمــوز أي عــى النظــام املئــوي، فيشــرتط أن ال يقــل معدلــه الرتاكمــي يف القســم/ 

الربنامــج عــن %84، وأن ال يكــون قــد حصــل يف أي مــن املــواد التــي درســها يف الجامعــة عــى عالمــة أقــل مــن 68%.

 ب( يضــم إىل القامئــة ســنوياً الطالــب صاحــب أعــى معــدل يف برامــج املاجســتري والطالــب صاحــب أعــى معــدل يف برامــج الدكتــوراه، مــن 

قامئــة عميــد كليــة الدراســات العليــا لتلــك الســنة.

جـ( تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسامء يف إدارة الجامعة.
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رابعــاً: أ( تشــمل قامئــة العميــد: الطالــب األول يف كل قســم، وإذا كان القســم يقــدم أكــر مــن برنامــج واحــد يــؤدي إىل درجــة البكالوريــوس، 

يتــم اختيــار األول يف كل برنامــج ويشــرتط يف الطالــب األول يف القســم/ الربنامــج مــا يــيل : 1 ــــ أن ال يقــل معدلــه الرتاكمــي عــن 3.5. 

2 ــ أن ال يكون قد رسب يف أي من املواد التي درسها يف الجامعة.

       3 )1(ــ أن ال يكون قد رسب يف أي من املواد التي درسها يف الجامعة.

 4 ــ أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.

5 ــــ إذا كان الطالــب قــد تخــرج قبــل نظــام العالمــات بالرمــوز، أي عــى النظــام املئــوي، فيشــرتط أن ال يقــل املعــدل الرتاكمــي للطالــب األول 

يف القســم/ الربنامــج عــن %80، وأن ال يكــون قــد حصــل يف أي مــن املــواد التــي درســها يف الجامعــة عــى أقــل مــن 68%.

6 ــ تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسامء يف كل كلية/ قسم.

خامساً: أ( تضم قامئة عميد كلية الدراسات العليا ما ييل : ــ

1 ــ  خمسة من طلبة املاجستري موزعني عى النحو اآليت: 

أ( اثنني من طلبة الكليات اإلنسانية واالجتامعية، رشيطة أال يكونا من الربنامج نفسه.

ب( اثنني من طلبة الكليات العلمية، رشيطة أال يكونا من الربنامج نفسه.

جـ( طالب واحد من طلبة الكليات الطبية مبن فيهم طلبة االختصاص العايل يف الطب.

        2 ــ اثنني من طلبة الدكتوراه موزعني عى النحو اآليت :

 أ ( واحد من طلبة الكليات اإلنسانية واالجتامعية.

ب( واحد من طلبة الكليات العلمية.

         ج(   يشرتط فيمن يوضع أسمه يف قامئة عميد كلية الدراسات العليا ما ييل:ــ

 )1( أن ال يقل معدله الرتاكمي عن 8،3 يف املاجستري والدكتوراه.

 )2( أن ال يكــون قــد حصــل يف أي مــن املــواد التــي درســها عــى عالمــة تقــل عــن »ب )B(« يف املاجســتري، و »ب+ )B+(« يف الدكتــوراه، أو 

عــى عالمــة تقــل عــن %75 يف املاجســتري و %80 يف الدكتــوراه حســب نظــام العالمــات املئــوي.
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)3( ويشــرتط يف طلبــة املاجســتري عــى نظــام االمتحــان الشــامل أن يكــون الطالــب املتفــوق قــد اجتــاز االمتحــان مــن املــرة األوىل. أمــا طلبــة 

املاجســتري عــى نظــام الرســالة فيشــرتط أن يكــون الطالــب قــد نجــح يف مناقشــة الرســالة مــن املــرة األوىل، وأمــا طلبــة الدكتــوراه فيشــرتط أن 

يكــون الطالــب قــد اجتــاز امتحــان الكفــاءة املعرفيــة مــن املــرة األوىل وأن يكــون قــد نجــح يف مناقشــة رســالته مــن املــرة األوىل.

)4( يشرتط يف الطالب الذي تخرج عى النظام املئوي أن ال يكون معدله الرتاكمي أقل من %80 للامجستري و%85 للدكتوراه.

)5( أن ال يكون الطالب قد صدرت بحقه أي عقوبة.

جـ( تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسامء يف كلية الدراسات العليا.

 سادســاً:  أ()1( تبــدأ قامئــة عميــد شــؤون الطلبــة اعتبــاراً مــن العــام الجامعــي 98/1999، ويكــون الحــد األعــى للطلبــة املتفوقــني ســنوياً 

عرشيــن، ويشــرتط فيهــم مــا يــيل: ــــ

)1( أن ال يقل معدل الطالب املتفوق عن )3.5(.

)2( أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.

)3()2( أال يكون قد رسب يف أي من املواد التي درسها يف الجامعة.

ب(   يكــون معيــار التفــوق يف النشــاط أن يكــون الطالــب قــد شــارك أو مثــل الجامعــة أو األردن يف لعبــة فرديــة أو جامعيــة عــى األقــل عــى 

املســتوى الوطنــي أو الــدويل، وحصــل عــى جائــزة ذهبيــة أو فضيــة أو برونزيــة.

 جـ(  تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسامء يف عامدة شؤون الطلبة.

 سابعـــاً: تلغي هذه األسس )الئحة التفوق الفصيل األكادميية( الصادرة عن مجلس العمداء يف جلسته رقم )10/83( تاريخ 6/3/1983.


