1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح شهادة الدكتوراه الفخرية" في جامعة الشرق األوسط لسنة ،5102
ويعمل بها 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.

الرئيس

:
:

رئيس الجامعة.

المجلس

3

مجلس العمداء.

تقوم الجامعة بمنح درجات الدكتوراه الفخرية في المجاالت اآلتية:
أ.

الدددكتوراه الفخريددة فددي المجدداالت العلميددة المطروحددة فددي الجامعددة لالعلددوم ،والهندسددة ،والصدديدلة،

والعلددوم اسنسدددانية واالجتماعيدددة ،لاآلداب ،والتربيددة ،واسدارة العامدددة ،والحقدددوق  ،أو أي مجددداالت

أخرى.
ب.

الدكتوراه الفخرية في الخدمة العامة التي تخدم اسنسانية جمعاء كالسالم والصحة والبيئة وحقوق

اسنسددان وذلددك لدفددراد والبدداحثين والعلمدداء والمبدددعين والقددادة المتميددنين الددذين حققددوا إنجدددانات
مشهودة وخدموا اسنسانية بإسهامهم المتمين.

4

أ.

تحقيق انجان وطني أو دولي واحد أو أكثر فيما ورد في المادة ل 3من هذه التعليمات.

ب.

تحقيق انجان ملموس ومباشر للجامعة في ضوء األهداف اسستراتيجية للجامعة ورسالتها.

ج.

خدمة المجتمع والدولة من خالل نشاط بارن يتفق مع األهداف اسستراتيجية للجامعة ولوائحها.

ه.

األشخاص المرشحون لدرجدة الددكتوراه الفخريدة يجدب أالا يشدللوا أي مناصدب حكوميدة أو يتمتعدوا

د.

ال يشددترط تحقيددق الفددرد لكددل العناصددر السددابقة لكددي يمددنح الدرجددة حوانمددا تحقيددق لشددرط واحددد مددن
العناصر الثالثة األولى يؤهله بصفة مبدئية للترشيح للجائنة.

بعضوية اللجان القائمة بالتصويت لصالح هذه الدرجة.
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و.

منح الدرجة الفخرية في احتفال خاص.

ح.

ال تمنح الدكتوراه الفخريدة لدفدراد غيابيدا أو الدذين توفدوا لإال فدي حداالت اسدتثنائية ،يوافدق عليهدا

ن.

ط.

ال يتم ترشيح اسفراد الذين سبق حصولهم على هذه الدرجة الفخرية لمن الجامعة نفسها .

المجلس .

يمكن في حاالت استثنائية منح درجة الدكتوراه الفخرية لبعض الشخصيات المتمينة أثناء نيارتهم

للجامعة بناء على توصية المجلس ،وفي أضيق الحدود حتى ال تفقد الجائنة قيمتها من كثرة عدد
األفراد الذين حصلوا عليها.

5

أ.

الترشيح لدرجة الدكتوراه الفخرية من لجنة يؤلفها المجلس.

ب.

يصدددر مجلددس الكليددة المخددتص ق درار بدداقتراح الموافقددة علددى الترشدديح ترفددق معدده السدديرة الذاتيددة

ج.

تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

ه.

منح الدرجة بحضور المرشح وباحتفال رسمي.

د.

6

ومبررات منح الدرجة إلى المجلس.

المصادقة على القرار من مجلس األمناء.

توصيات وتنكيات من خارج الجامعة:
أ.

ب.
ج.

سيرة ذاتية للمرشح.
مبررات الترشيح.

تنسيب من المجلس وموافقة مجلس األمناء.

7

يبت المجلس في أي أمر لم يرد فيه نص في هذه التعليمات.

8

تللي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

9

ال يجون تعديل هذه التعليمات أو إللاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

11

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