
  1984لعام ) 29(رقم  نظام

من قانون جامعة مؤتة ) 22(صادر بمقتضى المادة / قبول الطلبة في جامعة مؤتة  نظام

  1981لسنة ) 11(رقم
 

ويعمل به من تـاريخ  ) 1984نظام قبول الطلبة في جامعة مؤتة لسنة (يسمى هذا النظام -1المادة

  . نشره في الجريدة الرسمية

المعاني المخصصة لها  النظامفي هذا   وردت  حيثماالتالية   والعباراتيكون للكلمات   -2 المادة

  . ذلك غير ما لم تدل القرينة على أدناه

   .جامعة مؤتة:      الجامعة

  .الجامعة أمناءمجلس :    األمناء مجلس

  .مجلس الجامعة:      المجلس

  .كلية في الجامعة أي:      الكلية

  .الجامعة في  األكاديميةالدائرة :  األكاديمية الدائرة

 لقبولمع مجلس التعليم العالي رسم السياسة العامة   بالتنسيق  األمناءيتولى مجلس  -أ -3 المادة

    .الطلبة في الجامعة

 أعـداد بداية كل عام دراسـي   قبلمن هذه المادة يحدد المجلس  ) أ(الفقرة  أحكاممع مراعاة  -ب

وذلـك فـي ضـوء     ،الجامعة في ذلـك العـام   كل كلية من كليات في يمكن قبولهم الذينالطلبة  

 طاقـة بعامـة ووفـق     المملكـة  العام بخاصة حاجة واألمن  األردنيةاحتياجات القوات المسلحة 

  .االستيعابيةالجامعة  

 وفقـا   البكـالوريوس على درجة   للحصولالجامعة   في  المستجدينيتم قبول الطلبة   -4 المادة

  :ما يلياألحوال  جميع في ويشترطلتعليمات يصدرها المجلس  

  . ما يعادلها أو العامة  الثانوية  الدراسةحاصال على شهادة   الطالبيكون   أن -أ

من الفرع الذي  الطالبيحملها   التيما يعادلها   أو  العامةالثانوية   الدراسةتكون شهادة   أن -ب

  :نحو التالي، وذلك على الإليهاالمتقدم  األكاديميةبالدائرة  أو يؤهله لاللتحاق بالكلية

  .األكاديميةللقبول في جميع الكليات والدوائر : الفرع العلمي/شهادة الدراسة الثانوية العامة -1

  .اإلنسانية  األكاديميةللقبول في الكليات والدوائر : األدبيالفرع /شهادة الدراسة الثانوية العامة -2

بشهادة من الجهة  وذلك  األردنيةقوات المسلحة  ال فيصحيا للخدمة   الئقايكون الطالب   أن -ج

  .الطبية التي تعتمدها الجامعة



يجوز للمجلس قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنيـة فـي    -5 المادة

القبول وعدد الطلبة الذين يمكـن   شروط  وتحددالجامعة   فيالكليات والمعاهد والمراكز العلمية 

  ،يصدرها المجلس بتعليماتهذه الحالة   في  قبولهم

يصدر التعليمات الالزمـة لتنفيـذ    أنتحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للمجلس  -6 المادة

  :بما في ذلك ما يلي أحكامه

  .الجامعة فيالخاصة   والبرامجتعليمات القبول في الدراسات العليا والمعاهد والمراكز العلمية   -أ

 .القبول والتسجيل في الجامعة مواعيدات  تعليم -ب
 


