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  قبول الطلبة على أساس التفوق الرياضيتعليمات 

  في جامعة البلقاء التطبيقية

 


א�د�F1WE   في جامعة   )لرياضيعلى أساس التفوق ا(تسمى هذه التعليمات تعليمات قبول الطلبة

  .البلقاء التطبيقية

 


 
F2א�د� E: كون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ي

  : ذلك
  .جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة
 .رئيس الجامعة: الرئيس
 .اللجنة التي يشكلها الرئيس سنوياً لغايات تطبيق هذه التعليمات: اللجنة 
 لى أساس التفوق الرياضيالطالب أو الطالبة المتقدم للقبول ع: الطالب


 تهدف هذه التعليمات إلى تحديد شروط قبول الطلبة األردنيين المتميزين رياضياً في  : F3Eא�د�

مختلف الكليات في الجامعة والكليات التابعة لها، لرفد منتخباتها الرياضية بعناصر تسهم 
  .في رفع مستوى الرياضة وأدائها في الجامعة وخارجها


 
F4א�د�E:  تطبق هذه التعليمات على الطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراســـة الثانوية

  .العامة


 تعطى األولوية بالقبول على أساس هذه التعليمات للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية :  F5Eא�د�

الكليات  العامة شريطة أن ال يقل معدل أي منهم عن الحد األدنى للقبول في الجامعة أو في
  .الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها


 
F6א�د� E:  تشرف على قبول الطلبة المتفوقين رياضيا لجنة يشكلها الرئيس برئاسة عميد شؤون الطلبة

  .وعضوية مدير وحدة القبول والتسجيل ومدير دائرة النشاط الرياضي


 
F7א�د� E: الرياضية للطلبة المتقدمين  تاختبار القدراه تكون مهمتها للجنة أن تشكل لجاناً فنيه فرعي

  .ورفع توصياتها بذلك


 يتم تحديد عدد الطلبة المقبولين على أساس التفوق الرياضي كل عام بقرار من مجلس  : F8Eא�د�

  .التعليم العالي



F9א�د�EW   ًكان إذايعتبر الطالب متفوقاً رياضيا:  

أو األولمبي أو منتخب الشباب بموجب شهادات صادرة عن  العباً في المنتخب الوطني  .أ 
  .أو / و االتحاد الرياضي المعني ومصدقة من اللجنة األولمبية األردنية،

العباً في أحد أندية الدرجة الممتازة بالنسبة لكرة القدم أو أندية الدرجة األولى بالنسبة   .ب 
ي ومصدقة من اتحاد اللعبة لأللعاب الجماعية األخرى وبموجب شهادة صادرة عن الناد

 .أو / و المعني و اللجنة األولمبية األردنية،
العباً في منتخب وزارة التربية والتعليم بموجب شهادة صادرة عن وزارة التربية   .ج 

 .أو /و  والتعليم،
العباً في فريق عسكري أو مدرسي أو حائز على المركز األول في بطولة رياضية من   .د 

األردنية أو بطولة من بطوالت مدارس المملكة، بموجب شهادة  بطوالت القوات المسلحة
  .أو /و مصدقة حسب األصول،
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الدفاع عن النفس،  العاب العباً حاصالً على الحزام األسود واحد دان فما فوق في  .هـ
   .األردنيةبموجب شهادة مصدقة من اتحاد اللعبة المعني واللجنة األولمبية 



  :ن يتقدم لفحص التفوق الرياضي ما يلييشترط فيم  : F10Eא�د�

وبمعدل يؤهله التسجيل في أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية  .1
 .الجامعة بحسب قرارات مجلس التعليم العالي الصادرة بهذا الخصوص 

 .أن يكون أردني الجنسية .2
طبي يبين لياقته البدنية  أن يكون بكامل لياقته البدنية والصحية وذلك بموجب تقرير .3

 .لممارسة األنشطة الرياضية للعب ضمن منتخبات الجامعة
في نفس  اقدراته فيهأن يكون غير معتزل رياضياً ويمارس اللعبة التي يتقدم لفحص  .4

 .العام الذي يتقدم فيه لفحص اختبارات التفوق الرياضي
بة رياضية بموجب تقرير من الجهة المعنية أن ال تكون قد صدرت بحقه أي عقو .5

 .ومصدق من الوزارة
أن يكون حائزاً على شهادة التفوق الرياضي عن الموسم الذي يسبق تاريخ التحاقه  .6

 .بالجامعة ومصدقة وفق األصول المتبعة


 
F11א�د� EW   عمادة شؤون الطلبة إلىالتفوق الرياضي  أساستقدم طلبات االلتحاق بالجامعة على 

  -:الوثائق التالية بها قيحدد فيها الطالب لعبه رياضية واحدة لالختبار ويرف
  .صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية مصدقة كشف العالمات  .1
 .صورة مصدقة عن شهادة الميالد  .2
 .شهادة التفوق الرياضي مصدقة من الجهات المختصة .3
 .العيوب الجسميةتقرير طبي يبين الخلو من األمراض و .4
 .صور مصدقة عن جواز السفر أو بطاقة األحوال المدنية أو دفتر العائلة .5
 ).سم 4X4(صورتان شخصيتان حديثتان قياس  .6
ين مللطلبة المتقد(صورة عن اإليصال المالي لطلب التنسيق الموحد للجامعات األردنية  .7

 ).لمرحلة البكالوريوس
طلبة الشهادة (ي جامعة البلقاء التطبيقية صورة عن اإليصال المالي لطلب القبول ف .8

 ).الجامعية المتوسطة



F12א�د�E:  يتم تقويم الطلبة في اختبارات التفوق الرياضي وفق المعايير التالية:  

من العالمة النهائية الختبار الجهة المانحة لشهادة التفوق الرياضي %) 15(يخصص  .1
  -:وفقاً لما يلي 

  .%)15(يحرز  ي األولمبي أو منتخب الشبابالالعب في المنتخب الوطن �
 .%)12(األولى يحرزالالعب في أحد أندية الدرجة الممتازة أو أندية الدرجة  �
الالعب في منتخب وزارة التربية والتعليم أو في فريق عسكري أو مدرسي أو  �

المملكة حائز على المركز األول في بطولة للقوات المسلحة األردنية أو لمدارس 
 .%)10(يحرز

 %).60(االختبار العملي لمهارة اللعبة واألداء العام  .2
 %).25(عالمة الثانوية العامة  .3


א�د�F13E :  ترفع اللجنة توصياتها بقبول الطلبة المتفوقين رياضيا وتوزيعهم على الكليات بحسب

 .إلقرارهاالرئيس  إلى المتاحةالمقاعد 


 هذه الالئحة خطياً بممارسة النشاط الرياضي وتمثيل يتعهد الطالب المقبول على أساس  F14EWא�د�

الجامعة في المملكة وخارجها وفق البرامج التي تعدها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، 
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وإذا أخل بهذا، يحق للجهات المختصة في الجامعة اتخاذ اإلجراءات التأديبية الجامعية 
  .المناسبة بما في ذلك الفصل من الجامعة


  األنظمةوفق  األسسالطلبة المقبولين بموجب هذه  لتتولى وحدة القبول والتسجيل تسجي : F15Eא�د�

  .والتعليمات المعمول بها في الجامعة


 تنشأ  وأي إشكاالتيبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات  :F16Eא�د�

  .عن تطبيقها



F17א�د�EW
  .الن عن تنفيذ هذه التعليماتوة مسؤالرئيس وعميد شؤون الطلب


 
F18א�د� EW
التفوق الرياضي الصادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم هذه التعليمات أسس  تلغى

  .في الجلسة الثامنة والثالثين وأية تعديالت طرأت عليها) 432/2000/20001(
 

  


