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 الطالب المتميزين               

أو أكثر و من خالل   GPA   3.5نتائج أمتحانات الطالب الحاصلين على يتم حصرها من خالل  -

  .المرشد األكاديمي و الساعات المكتبية و كذلك من خالل األنشطة العلمية التى يقوم بها الطالب

وتستخدم الكلية وسائل متنوعة لدعم الطالب المتفوقين ومنها الدعم المالى والرعاية العلمية والجوائز 
 وشهادات التقدير على النحو التالى :

 يوم الت مادية الول ثالثة طالب متفوقين و تعطى على هيئة شيك يتم تسليمه في تمنح الكلية مكافأ

 ذلك كما يلي:و  حفلة المتفوقين من كل عامو فى الصيدلى 

  من مصروفات الدراسة % 32األول خصم 

  من مصروفات الدراسة %72الثاني خصم 

  من مصروفات الدراسة %70الثالث خصم  . 

  سنويا للطالب المتفوقين في حفلة المتفوقين و فى يوم الصيدلى كل تعطى شهادات تقدير و دروع

 عام .

 الطالب الموهوبين              

يقوم رائد االنشطة الطالبية باالعالن عن سبل اكتشاف الطالب الموهوبين عن طريق انشطة تقام بالجامعة  -

بين المواهب و من يتم  عرض اكتشاف المواهب حيث يتم عمل مسابقات و تصفيات Talent showمثل 

اختياره يتأهل الي جولة المسرح التي تقام بالمسرح الطالبي في الجامعة و يقومون الطالب بعرض مواهبهم 

المختلفة من شعر و تمثيل و غناء و عزف و يقام هذا النشاط كل عام بحضور عميد الكلية و اعضاء هيئة 

 ضور.التدريس و يشارك كل عام عدد ضخم من الطالب بالح

كما تقام انشطة اخري مثل اليوم الرياضي حيث يقسم الطالب انفسهم علي فرق في كل لعبة و يقام النشاط    -

 كأس في نهاية الدورة.ميداليات و في صورة دوري منافسة بينهم و يتم تكريم الفريق الفائز باعطائه

انواعها حيث يتاح ساعتين نشاط كل و يتم ايضا تشجيع الطالب الموهوبين علي ممارسة االنشطة بكافة  -

 اسبوع بالجامعة مخصصة فقط لممارسة االنشطة.

لسبل لمساعدة الطالب في االهتمام بالرياضة كالسماح لهم بحضور االمتحان في وقت اكما يتم توفير جميع  -

ية و بدون الحق و اعطائهم فرصة ثانية لدخول اي امتحان قد فاتهم بسبب ارتباطهم بمسابقات محلية او عالم

 فقد اي در جات .
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