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 مؤتة جامعة في المدنيين للطلبة الفني التفوق تعليمات

 لسنة ٩9 رقم األردنية الجامعات قانون من (9)  المادةبموجب الفقرة )ح( من  صادرة
 م ٧9٩١

 ٧٩/9/٩1٧٩( تاريخ 694/٩1٧٩)تمت التعديالت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 
 

بها  ويعمل "مؤتة جامعة في المدنيين للطلبة الفني التفوق تعليمات" التعليمات هذه تسمى(: 1المادة )

 م.1/9/1991من تاريخ 
 

 التعلةيم فةر  وإتاحةة الجامعة في الفني النشاط مستوى رفع إلى التعليمات هذه تهدف(: 2المادة )
 .فنيا   للمتفوقين العالي

 
مةا  أدنةاه لهةا المخصصةة المعاني التعليمات هذه في وردت حيثما التالية للكلمات يكون(:  3المادة )
 :ذلك غير على رينةالقلم تدل 

 الجامعة: جامعة مؤتة.
 الرئيس: رئيس الجامعة.

 .التعليمات هذه تطبيق لغايات الرئيس يشكلها التي اللجنة :اللجنة
 .الجامعة في الطالبة أو الطالب :الطالب

 

ف ي   للمقب للي  الدراس ية المق اع د م   معين ا ع ددا ج امعي امع  كل بداية قبل الرئيس يحدد(: 4المادة )
 .المختلفة التخصصات على تلزعً   فنيا المتفلقي  الجامعة للطلبة

 ج

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

ة الثانلية العامة في العام الدراسي نفسه والمقبللي  عل ى ال دورة  يقبل الطلبة الحاصلي  على شهاد(: 6المادة )
 %.65، شريطة أن ال يق ل معدلهم ع   الشتلية م  نفس العام

 

 

بالتخص        لاللتح   ا يح   تفل الطال   ل ف   ي البرن   امى المقب   لا عل   ى أساس   ه ف   ي الجامع   ة، ويخ    ع  لب   ه  (: 7الم   ادة )
  عل ى أس اا التن افس  مع دا قببل ل  ىبحيث ال يزي د الف  ار  ب ي  أدن  للشلاغر المتلفرة، ومعدله في الثانلية العامة،

 .( عشرة عالمات01في التخص  المطللب ومعدله ع  )
 

 العةفف الموسةيقى ) :التالية المجاالت في الفنية المهارة يملك من فنيا متفوقا الطالب يعتبر(: 8المادة )
 (التشكيلية الفنون التمثيل  والغناء 

 

 خةلل مةن الفنةي التفوق على التعليمات هذه تطبيق لغاية والمعايير األسس الجامعة تعتمد(: 9المادة  )
 .جامعي عام كل بداية قبل الجامعة رئيس قبل من تشكيلها يتم لجنة
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 علةى مؤتةة جامعةة في بالدراسة الراغب الطالب على يشترط اللجنة قرار إلى باإلضافة(:  11المادة )
 :التالية الشهادات تقديم الفني التفوق أساس
 تحدد الثانوية المرحلة الطالب فيها درس التي المدرسة من صادرة شهادة .أ

 .والتعليم التربية وفارة من مصدقة تكون وأن متميفة بها مشاركته كانت التي واألنشطة المجاالت
 .وسلوك سيرة حسن شهادة .ب
 التابع الجهة من مصدقة تكون أن على البالط إليه ينتسب الذي الفني النادي أو المركف من شهادة .ج
 .النادي أو المركف لها

 
 والتسجيل القبول وحدة إلى الفني التفوق أساس على بالجامعة االلتحاق طلبات تقدم(: 11المادة )
 .سابقا المذكورة بالشهادات مرفقة

 

 :التالية المعايير ضوء في الفني التفوق شروط عليهم انطبقت الذين الطلبة اللجنة تختار(: 12المادة )
 %. 01 له ويخص  العامة الثانوية في الطالب معدل .أ
 %. ٠1 له ويخص  الفني المستوى .ب
 %. 11 لها ويخص  الشخصية المقابله .ج

 
 تشةرف التةي الفنيةة األنشةطة فةي بالمشةاركة الطالةب يلتفم بأن أمره وولى الطالب يتعهد(: 13المادة )
 بحقةه وتطبةق .الدولةة حةدود خةارج أو تةأخير دون الطلبةة شةؤون عمةادة في الفني النشاط دائرة عليها

 ماليةة عقوبة أية بذلك متحمل   الجامعة من الفصل درجة حتى الجامعة في المطبقة التأديبية اإلجراءات
 .الرئيس يقرها

 
 مةع ئيسالةر إلةى الفنةي التفةوق أسةس اجتةافوا الةذين الطلبةة بأسماء كشوفات اللجنة ترفع(: 1٠المادة )
 .رسميا إقرارها إلى ليصار أمورهم أولياء مع بااللتفام تعهداتهم
 

 أنظمة وفق األصول حسب المقبولين الطلبة تسجيل والتسجيل القبول وحدة تتولى (:10)المادة 
 .وتعليماتها الجامعة


