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 أحمد            

 الطالب المتفوقين والموهوبين

 

 الفئات المستهدفة    : اوال

 

هم الطالب الذين يتمتعون بقدرات تحصيلية عالية تمكنهم من تحقيق تقديرات مرتفعة في مجال  -1

 .دراستهم 

الطالب الموهوبون فى أحد المجاالت الثقافية أو الفنيه أو البحثيه أو فى خدمه المجتمع  والذين  -2

الجامعات او فى المسابقات / اكز متقدمه فى المسابقات على مستوى الجامعهحصلوا على مر

العامه التى تعقدها وزارة الثقافه أو اكاديميه البحث العلمى أو وزارة التعليم العالى أو هيئات على 

 .المستوى اإلقليمى او الدولى

 

 تحديد عدد المستفيدين : ثانيا

 

الخمس األوائل وفق مجموع الدرجات حسب المستوى الدراسي الطالب :بالنسبه للطالب المتفوقين -

 . فى كل برامج 

 .الطالب الحاصلون على الثالث مراكز األولى : اما بالنسبه للطالب الموهوبين-

 

 األطراف المسؤلة عن تحديد الطالب المتفوقين والمتميزين: ثالثا

 

للتعليم ) ين علي ووكالء الكليه         تقع مسئولية تحديد الطالب المتفوقين والموهوبين والمتميز -1

 .كال فى مجال اختصاصه( للدراسات العليا/ والطالب 

تقع مسئولية رفع أسماء الطالب المتفوقين والموهوبين في الفرق المختلفة علي المرشدين  -2

 .األكاديميين باألقسام العلمية

المختلفة علي القائمين بالتدريس  تقع مسئولية رفع أسماء الطالب المتفوقين والموهوبين في الفرق -3

 .من أعضاء هيئه التدريس باألقسام العلمية

 

 (العينيه/ الماليه) تحديد معايير التميز وقيمة الجوائز : رابعا

 

تقع مسئولية تحديد معايير التميز وقيمة الجوائز الماليه والعينيه علي مجالس األقسام العلميه  - 1

 . ومجلس الكليه ووكيل الكليه للتعليم والطالب

تقع مسئولية تنظيم وتنفيذ إجراءات التكريم علي رئيس مجلس القسم العلمى ووكالء الكليه كال فى -  2

 . مجال اختصاصه وعميد الكليه وذلك فى حفل تكريم معلن 
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 آلية تحفيذ وتشجيع الطالب المتفوقين

  

 .ه وشهادة تقديريمنح الطالب الثالثه األوائل جائزة مالية رمزي -       

يرسل خطاب تهنئة بإسم رئيس مجلس القسم العلمى المختص للطالب وولى أمره وذلك  -       

 .للطالب الخمس األوائل بكل فرقة دراسية بالبرامج المختلفة بالكلية 

عمل لوحة شرف بكل قسم علمي يوضع بها صورة الطالب الخمس األوائل على مستوى  -       

 .ية الفرقة الدراس

ترسل اسماء الطالب المتفوقين األوائل بالفرق الدراسية وصورهم الشخصية إلى قسم العالقات  -   

العامه واإلعالم بالجامعه لنشرها فى النشرات الدوريه او الكتيب السنوى للجامعه والصحف 

 . الجامعه/ الجامعه ، والموقع اإللكترونى للكليه / المحلية التي تتعامل مع الكلية 

عقد احتفالية سنوية فى األسبوع األول من الفصل الدراسى األول بحضور الطالب الجدد   -

" لتكريم الطالب الثالث األوائل بكل فرقة دراسية ومنحهم شهادات تقدير وهدايه نقدية او عينيه 

كما يمنح ايضا فى هذه اإلحتفاليه . هادت تقدير باإلضافة بينما يمنح الطالبالرابع والخامس ش

الثالث مراكز ) شهادات تقدير للطالب المبدعين او الموهوبين الحاصلين على مراكز متقدمه 

 . فى المسابقات( األولى

تكون األولوية للطالب الخمس األوائل المتفوقين في حضور البرامج التدريبية التي تعقدها وحدة  -   

ن الجودة أو األقسام العلميه أو وحدة التدريب بالكليه والخاصة بتنمية مهارات الطالب فى ضما

 . مجال التخصص 

توجيه دعوة إلى الطالب الخمس األوائل بكل فرقة دراسية لحضور السيمنارات العلمية  -       

 . والندوات الثقافيه والعلميه التى تعقد بالقسم العلمي

الب األول والثاني في أحد المشروعات البحثية التي يحصل عليها أعضاء هيئة إشراك الط -       

 . التدريس والممولة من الجامعة او من وزارة التعليم العالى

لجنه شئون / بكل فرقة دراسية لحضور مجلس القسم العلمي  دعوة الطالب الخمس األوائل  -   

االمتحانات بكل فصل دراسى او لفحص بعض  التعليم والطالب في جلسته المنعقدة لتحديد جدول

القضايا والمشاكل التى تعترض الطالب وفى مناقشه خطط تطوير العمليه التعليميه وذلك 

وكيل الكليه للتعليم والطالب او وكيل الكليه للدراسات / بالتنسيق مع رئيس مجلس القسم العلمى 

 .او فى مرحله الدراسات العلياالعليا حسب ما اذا كان الطالب فى مرحله البكالوريوس 

التي تنظمها  دعوة الطالب الخمسة األوائل لالشتراك في الرحالت المجانية أو المدعومة  -       

 .الكليه او األقسام العلميه والزيارات السنويه  لمعرض الكتاب 

مر العلمى لألقسام توجيه الدعوة للطالب الخمس األوائل بكل فرقة دراسية لالشتراك فى المؤت -       

العلمية لمناقشة اللوائح الدراسية عند تحديثها وعند عرض ومناقشه التقرير السنوى للبرنامج 

 .الذى يعدة القسم
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 أحمد            

منح فرصه مشاركه الطالب المتفوقين فى تحديد البرامج التدريبيه التى تنظمها الكليه لتنميه -  

التخصصية ووضعها ضمن الخطة  مهارات الطالب في اللغات والحاسب اآللي والبرامج

 .لجنه التدريب  لتنمية مهارات الطالب / التدريبية السنوية لوحدة التدريب 

  

 

 

 

 

 مدير مركز ضمان الجودة

 

 

 (هناء محمد الحسيني/ د.أ)
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