1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات لوحه الشرف لطلبة جامعة الشرق األوسط" لسنة  ،2014لمرحلة
البكالوريوس ،ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
الجامعة

:

جامعة الشرق األوسط

المجلس

:

مجلس عمداء الجامعة

الطالب

:

الرئيس
اللوحة

3

:
:

رئيس الجامعة
لوحه الشرف.

طالب جامعة الشرق األوسط في مرحله البكالوريوس.

لوحة شرف رئييس الجامعية ،هيي الئحية سينوية تصيدر فيي نهايية اللصيل الدراسيي الثياني مين كيل عيام
جامعي ،تحتوي على أسماء الطلبة وتخصصياتهم ومعيدالتهم التراكميية ،وتوضي هيذه اللوحية فيي مكيان

بارز في الجامعة بشكل دائم ،ويشترط لوض اسم الطالب على هذه اللوحة ما يأتي:

.1

.2

ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسية للتخصص ،وأن يكون قد درس هذه المواد في الجامعة.
أن يحصل على أعلى معدل تراكمي في تخصصه.

.3

أن ال يقل معدله التراكمي عن  )%58أو ما يعادلها في أي فصل من فصول السنة.

.8

أن ال يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

.4

4

أن يكييون قييد أنهييى فييي نهاييية اللصييل الدراسييي الثيياني ميين العييام الجييامعي مييا ال يقييل عيين )99

أن يكون ناجحاً في جمي المواد التي درسها في الجامعة.

لوحة شرف فصلية تثبيت فيي مكيان بيارز فيي الكليية فيي نهايية كيل فصيل دراسيي اعتييادي لكيل مسيتو
دراسي وفق التعليمات بهيذا الشيأن فيي كيل تخصيص تطرحيه الكليية ،ويشيترط لوضي اسيم الطاليب عليى

هذه اللوحة ما يأتي:
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.1

أن يكييون ترتيبييه األول ف يي التخصييص بالنسييبة لمسييتواه الدراسييي حسييب التعليمييات ،وأن ال يقييل

.2

أن يكون قد أنهى في الجامعة ميا ال يقيل عين  )33سياعة معتميدة حسيب خطتيه الدراسيية ،وأن

معدله التراكمي عن  )%58أو ما يعادلها.
يكون قد درس هذه المواد بالجامعة.

.3

أن ال تقيييل السييياعات المسيييجلة فيييي ذليييك اللصيييل عييين  )18سييياعة معتميييدة ،وبشيييرط أن تكيييون

.4

إذا تساوت المعدالت التراكمية يتم اختيار الطالب الذي أنهى أعلى عيدد سياعات مجتيازة تراكميياً،

.8

أن يكون ناجحاً في جمي المواد التي درسها في الجامعة.

محتسبة في المعدل التراكمي وضمن الخطة الدراسية.

واذا تساوت نختار أعلى عدد ساعات مجتازة في ذلك اللصل.

.6

أن ال يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

.1

يثبت التلوق في سجل الطالب األكاديمي.

.2

يقيوم اليرئيس بتقيديم شييهادات التليوق والجيوائز التقديريية للطلبيية المدرجية أسيماةهم عليى "لوحيية

.3

يقييوم عميييد الكلييية بتقييديم شييهادات التلييوق والج يوائز التقديرييية للطلبيية المدرجيية أسييماةهم علييى

شرف رئيس الجامعة" في احتلال خاص.

"لوحة شرف الكلية" في احتلال خاص للكلية.

يتم الصيرف بيأمر مين اليرئيس وفقيا للنظيام الميالي وفيي حيدود الموازنية العامية المعتميدة ،وضيمن خطية
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

7

يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

8

تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو ق اررات سابقة بهذا الخصوص اعتبا ار من إقرارها.

9

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلغائها إال بقرار من مجلس األمناء.

11

تعتبر هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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