
 
 برنامج تكریم الطلبة المجیدین (مجید) 

 
 المجیدین في المجال األكادیمي

   
 اوالً: المجیدین اكادیمیاً في التخصصات العلمیة 

أن یكون الطالب حسن السیرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقھ عقوبة تأدیبیة وفق الالئحة  .1
 التنظیمیة للكلیات التقنیة.

في الفصل الدراسي األول والفصل  3.7أعلى من أو یساوي    فصلي أن یكون حاصل على معدل .2
 الدراسي الثاني كل على حده.

مواد   5أن تكون عدد المواد المسجلة للدراسة في الفصل الدراسي األول  أعلى من أو تساوي   .3
 وكذلك في الفصل الدراسي الثاني. 

ل الفصل الدراسي االول و الفصل أن ال یكون قد حصل على تقدیر راسب في أحد تلك المواد خال .4
 الدراسي الثاني. 

 
 ثانیاً: المجیدین في برنامج السنة التأسیسیة 

أن یكون الطالب حسن السیرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقھ عقوبة تأدیبیة وفق الالئحة  .1
 التنظیمیة للكلیات التقنیة.

 یف التالي  للمستویات المختلفة. أو أعلى حسب التصن A-أن یكون الطالب حاصل على تقدیر  .2
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 المجیدین في مجال االنشطة الطالبیة والمشاركات 
 
 

 اوالً :المنافسین والحاصلین على مراتب متقدمة في المسابقات الدولیة 
أن یكون الطالب حسن السیرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقھ عقوبة تأدیبیة وفق الالئحة  .1

 التنظیمیة للكلیات التقنیة.
 على مرتبة متقدمة في أحد المسابقات الدولیة  مشارك أو حاصلأن یكون  .2
 لب مقیدا بالكلیة في وقت المشاركة للمسابقة أن یكون الطا .3

 
 ثانیاً :المنافسین والحاصلین على مراتب متقدمة في المسابقات الوطنیة 

أن یكون الطالب حسن السیرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقھ عقوبة تأدیبیة وفق الالئحة  .1
 التنظیمیة للكلیات التقنیة.

 أحد المسابقات الوطنیة على مرتبة متقدمة في حاصلأن یكون  .2
 أن یكون الطالب مقیدا بالكلیة في وقت المشاركة للمسابقة  .3

 
 :جماعات االنشطة الطالبیة واالندیة العلمیة  ثالثاً 

یتم تكریم جماعة النشاط الطالبي أو النادي العلمي كجماعة ذات صفة اعتباریة مستقلة ویمثلھا  .1
 رئیس الجماعة أو من ینوب عنھ

م االنشطة الطالبیة واالسكان والتخرج بالتعاون مع مشرفي الجماعات الطالبیة یقوم رئیس قس .2
واالندیة العلمیة بترشیح الجماعات المستحقة للتكریم وذلك وفق تقریر أداء الجماعات  خالل العام 

 األكادیمي
ل أن تكون الجماعة قد ساھمت بشكل مثمر في إنجاح خطة فعالیات النشاط الطالبي المعتمدة خال .3

 العام األكادیمي 
أن تكون الجماعة قد حققت األھداف المرجوة من تأسیسھا من خالل أنشطتھا المنفذة في العام  .4

 األكادیمي
أن تكون الجماعة قد التزمت بتقدیم برامجھا وانشطتھا حسب الخطة المقررة والمعتمدة لھا خالل  .5

 العام االكادیمي
  

 اً : المجلس االستشاري الطالبي رابع
 جھودھم خالل العام األكادیمي  تكریم المجلس االستشاري الطالبي ممثال برئیس المجلس نظیر یتم

 


