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 مؤتة جامعة في الرياضي التفوق تعليمات
 ٤٨٩١ لسنة ( ٦٢ ) رقم مؤتة جامعة قانون من ( ٤١ ) المادة من )ب،د( الفقرتين بمقتضى صادرة

 

 ٤٩/٨/٦1٤٦( تاريخ ١٨٢/٦1٤٦تمت التعديالت بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 

 

 
 

 بها ويعمل "مؤتة جامعة في المدنيين للطلبة الرياضي التفوق تعليمات" يماتالتعل هذه تسمى(: 1المادة )
 .إقرارها تاريخ من

 

 التعليم فرص وإتاحة الجامعة، في الرياضي النشاط مستوى رفع إلى التعليمات هذه تهدف(: 2المادة )
 .ا  رياضي للمتفوقين العالي

 

 إذا إال أدنااه، لهاا المخصصة المعاني التعليمات ههذ في وردت حيثما التالية للكلمات يكون(: 3المادة )
 .ذلك غير على القرينة دلت

 .مؤتة جامعة : الجامعة
 .الجامعة رئيس : الرئيس
 .الطالبة أو الطالب : الطالب

 

فني  للمقبنللي     الدراسنية المقناعند من  معينا عددا جامعي عام كل بداية قبل الرئيس يحدد (:4) المادة
 .المختلفة التخصصات على تلزعً   رياضيا تفلقي الم الجامعة للطلبة

 .تطبق هذه التعليمات على الطلبة األردنيي  الحاصلي  على شهادة الثانلية العامة بجميع فروعها(: 5المادة ) 
 

يقبل الطلبة الحاصلي  على شهادة الثانلية العامة في العام الدراسي نفسه والمقبللي  علنى الندورة   (:6المادة )
 %.65، شريطة أن ال يقنل معدلهم ع   م  نفس العام  الشتلية

 

بالتخصننن     لاللتحنننا يحنننتفل الطالنننل فننني البرننننامى المقبنننلا علنننى أساسننه فننني الجامعنننة، ويخ نننع  لبنننه  (: 7المننادة ) 
معننندا قلبفنننل فننني التخصننن     ننننىللشنننلاار المتنننلفرة، ومعدلنننه فننني الثانلينننة العامنننة، بحينننأ ال ي يننند الفننننار  بننني  أد

 .( عشرة عالمات01ومعدله ع  )لتنافس  على أساس االمطللب  
 

 :كان من التعليمات هذه تطبيق لغاية رياضيا متفوقا الطالبيعتبر (: 8المادة )
 .وطني منتخب في العبا .أ
 لقاا  فاي األردن ومثال المملكاة لمادارس منتخاب أو األردنياة المسالحة للقاوات منتخاب فاي العباا .ب

 .األقل على خارجي
 الثالثاة المراكاز أحاد علاى الحاائز األولاى الدرجة أو الممتازة الدرجة أندية من ناد فريق في العبا .ج

 من أو األردن، في الرياضية االتحادات تنظمها التي الرسمية السنوية البطوالت من بطولة في األولى
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 تاالتحاادا تنظمهاا التاي الفردياة البطاوالت مان بطولة في األولى الثالثة المراكز أحد على حائزا كان
 .األردن في المختصة الرياضية

 بطاوالت مان رياضاية بطولاة فاي االول المركاز علاى حاائزا مدرساي أو عساكر  فريق في ا  العب .د
 .الرسمية المملكة مدارس بطوالت من بطولة أو الرسمية األردنية المسلحة القوات
 :يلي كما ماتالتعلي هذه تطبيق لغاية الرياضي التفوق شهادات الجامعة تعتمد(: 9المادة )

 االتحاادات عان تصادر الخامساة الماادة مان البنادين )أ،ج( فاي المبيناة الرياضاي التفاوق شاهادات .أ
 .الشباب وزارة من وتصدق المختصة الرياضية

 االتحااد عان تصادر الخامساة الماادة مان فاي البنادين )ب،د( المبيناة الرياضاي التفاوق شاهادات .ب
 والتعلايم التربياة وزارة فاي المختصاة الجهاات وعان العساكرية للبطاوالت بالنسبة العسكر  الرياضي
 األردنياة المسالحة القاوات مان كال فاي المختصاة الجهاات مان وتصادق المدرساية، للبطاوالت بالنسابة
 .المؤسستين هاتين في المرعية األصول حسب والتعليم التربية ووزارة

 

 مان تخصاص لكال المطلوباة المعادالت ىعلا والحاصالون رياضايا المتفاوقين الطلباة يقبل(: 11المادة )
 أكثر أو طالبان تساوى وإذا التعليمات، هذه في عليه منصوص هو ما بحسب الجامعة في التخصصات

 تساوى وإذا العامة، الثانوية الدراسة شهادة في أعلى معدله كان من يفضل الرياضية البطولة مرتبة في
 .الرياضية الناحية من اقةلي أكثر كان من يقبل المعدل في أكثر أو طالبان

 

 :يلي ما الجامعة في للقبول والمتقدم رياضيا المتفوق الطالب في يشترط(: 11المادة )
 الاذ  الرياضاي الموسام فاي رياضاية عقوباة أ  بحقاه يصادر ولم والسلوك السيرة حسن يكون أن .1

 .الرياضي التفوق على فيه حصل
 .رياضيا تزلمع وغير البدنية اللياقة بكامل يكون أن .2
 أن أو بالجامعة االلتحاق تاريخ يسبق الذ  الموسم في الرياضي التفوق شهادة على حائزا يكون أن .3

 .رياضية دورة أو بطولة آخر في عليها حائزا يكون
 

 النشااط بممارساة التعليماات هاذه كاامحأل وفقاا يقبل والذ  رياضيا المتفوق الطالب يلتزم(: 12المادة )
 اخل وإذا الجامعة، في الطلبة شؤون عمادة تعدها التي البرامج وفق وخارجها الجامعة داخل الرياضي

 فاي لماا المناسابة الجامعياة التأديبياة اإلجرا ات اتخاذ الجامعة في المختصة للجهات يحق االلتزام بهذا
 .الجامعة من الفصل ذلك

 

 الغاية، لهذه سنويا الرئيس لهايشك لجنة رياضيا المتفوقين الطلبة قبول على يشرف(: 13المادة )
 .التعليمات هذه إحكام لتطبيق إتباعها يجب التي الفنية األسس اللجنة وتحدد

 

 عماادة إلاى باذلك الخاصاة النمااذج علاى االلتحااق طلباات رياضايا المتفاوقين الطلبة يقدم: (11المادة )
 المختصاة الجهاات مان ةمصادق عليهاا للحاصالين الرياضاي التفاوق شاهادات بهاا ويرفق الطلبة شؤون
 .التعليمات هذه من السادسة المادة في مبين هو كما األصول حسب

 ج
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 تنطباق مان توزياع لغاياات األخرى األردنية والجامعات مؤتة جامعة بين التنسيق يجرى: (11المادة )
 .األردنية للجامعات الرياضي االتحاد خالل من التعليمات هذه عليهم


