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  قبول الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية على أساس التفوق الفنيتعليمات  
  226قرار مجلس التعليم العالي رقم / صادر بموجب البند ثانياً " 

  5/7/2006الصادر بتاريخ 
  


 تعليمات قبول الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية على أساس التفوق " هذه التعليمات  تسمى F1WEא�د�

  .2006/2007ويعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعي " الفني 


  :يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك  F2WEא�د�

  .تطبيقيةجامعة البلقاء ال:  الجامعة
 .رئيس الجامعة:  الرئيس
 .اللجنة التي يشكلها الرئيس سنوياً لغايات تطبيق هذه التعليمات: اللجنة
  .الطالب او الطالبة المتقدم للقبول على اساس التفوق الفني:  الطالب


 تهدف هذه التعليمات الى رفع مستوى النشاط الفني في الجامعة واتاحة فرقة التعليم  F3WEא�د�

  .لجامعية للمتفوقين فنياًا


 تطبق هذه التعليمات على الطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة  F4WEא�د�

  .بفرعيها العلمي واألدبي أو ما يعادلها


 تعطى االولوية للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في العام الدراسي نفسه  F5WEא�د�

او الكليات الجامعية  ان ال يقل معدل أي منهم عن الحد األدنى للقبول في الجامعاتشريطة 
  . والجامعية المتوسطة


 يعتبر الطالب المتفوق فنياً اذا كان يمتلك مهارة فنية مميزه وعليه ان يرفق بطلبة احدى   F6WEא�د�

  :الشهادتين التاليتين
حلة الثانوية تحدد المجاالت واألنشطة شهادة صادرة عن المدرسة التي درس فيها المر .1

الفنية التي كانت مشاركته فيها متميزه على ان تكون مصدقة من مديرية التربية والتعليم 
 .في المحافظة او اللواء التي تتبع له المدرسة

شهادة صادرة عن المركز او المعهد او الفرقة المختصة في المجاالت الفنية مصدقة من  .2
 .لتي تتبع لها تلك الهيئاتالجهات الرسمية ا


  .تقدم الطلبات لاللتحاق الجامعة على عمادة شؤون الطلبة F7WEא�د�


 يشكل رئيس الجامعة اللجنة العليا لمراقبة تطبيق هذه التعليمات والختيار الطلبة الذين   F8WEא�د�

  :تنطبق عليهم شروط التفوق الفني وهم
  . )رئيساً(عميد شؤون الطلبة  -
 .)عضواً(مدير وحدة القبول والتسجيل  -
  .)عضواً(مدير دائرة الهيئات والنشاطات الطالبية  -


 تشكل اللجنة العليا لجاناً فنية فرعية تكون مهمتها فحص الطلبة ورفع توصياتها الى اللجنة  F9WEא�د�

  .العليا


 ط التفوق الفني وفق االسس اللجان الفنية الفرعية الطلبة الذين تنطبق عليهم شروتختار  F10WEא�د�

  :التالية
  .%)50(معدل الطالب في الثانوية العامة وتخصص له   -
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 %) 40(المستوى الفني ويخصص له  -
 . %)10(بلة الشخصية ويخصص لهاالمقا -


:يحدد عدد الطلبة المقبولين على اساس التفوق الفني على النحو التالي 
F11Eא�د� 

  .وريوسطالباً وطالبة لمستوى البكال) 20(  .أ 
 .طالباً وطالبة لمستوى الشهادة الجامعية المتوسطة) 20(  .ب 


F12א�د� Eعدد المقاعد الحددة في المادة  ترفع اللجنة توصياتها بقبول الطلبة المتفوقين فنياً حسب


 . ، الى الرئيس إلقرارها)11( 


 ل الجامعة يوتمث, لفنية التفوق الفني بممارسة االنشطة ا يتعهد الطالب المقبول على اساس F13WEא�د�

التي تعدها عمادة  وفقاً للبرامج غير مقبول ،داخل المملكة وخارجها دون تأخر او عذر 
خل بهذا االلتزام يحق للجهات المختصة في الجامعة اتخاذ أي الجامعة واذا شؤون الطلبة ف

  .االجراءات التاديبية بحقه وبما في ذلك الفصل من الجامعة


 على اساس لين استكمال اجراءات تسجيل الطلبة المقبولى وحدة القبول والتسجيل تتو F14WEא�د�

التشريعات المعمول بها في الجامعة بناء على كتاب تسهيل مهمة من وفق  التفوق الفني
  .رئيس اللجنة


  .في هذه التعليمات نص  فيهايبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد  F15WEא�د�


  .عن تنفيذ هذه التعليمات الرئيس وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن F16WEא�د�

  


