
 المتفوقين في النشاط الفني الطبة األسس المعتمدة الختيار 

تطبق هذه األسس على الطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة        -1
   بفرعيها العلمي واألدبي أو ما يعادلها .

                                                                                                                                                                             

 لدراسيتعطى األولوية للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة في العام ا       -2
 نفسه شريطة أال يقل معدل أي منهم عن الحد األدنى للقبول في الجامعة األردنية.

 

يقبل الطالب المتقدم للقبول على أساااا التفوا الفني بسااب بالة الجامعة لن ااا ه        -3
  الفني في ذلك العام.

 

 وعليه أن يقدم من ألل القبول فييعتبر الطالب متفوقًا فنيًا إذا كان يمتلك المهارة الفنية،        -4
 -الجامعة على أساا التفوا الفني إبدى ال هادتين التاليتين:

 

شهادة صادرة عن المدرسة التي درا فيها المربلة الثانوية، تحدد المجاالت   -أ           
واألن طة الفنية التي كانت م اركته فيها متميزة على أن تكون مصدقة من مديرية 

                                                                                                                                                                                      التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء الذي تتبع له المدرسة.
شهادة صادرة عن المركز أو المعهد أو الفرقة المختصة في المجاالت الفنية      -ب 

 .مصدقة من الجهات الرسمية التي تتبع لها تلك الهيئات

يرفق الطالب بطلب االلتحاا شااهادة بساان ساايرة وساالوع صااادرة عن مدرسااته أو عن    -5
 /ب( من هذه األسس.4) المادةإبدى الهيئات الم ار إليها في 

 تقدم  لبات االلتحاا بالجامعة إلى عمادة شؤون الطلبة.   - 6

قدرات الطلبة الذين ي اااكل ر يس الجامعة لجنة فنية مختصاااة على النحو التالي ال تبار     -7
 -تنطبق عليهم شروط التفوا الفني:

 عميد شؤون الطلبة / ر يسًا .       -أ             

 عضوي هيئة تدريس من كلية الفنون والتصميم ينسبهما عميد الكلية.     -ب         

 مدير القبول والتسجيل / عضوًا .     -ج            

 حه عميد شؤون الطلبة.عضو يرش      -د             

 -تختار اللجنة الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التفوا الفني في ضوء المعايير التالية:  - 8
 . %50المستوى الفني ويخصص له        -أ             
 .%50معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة ويخصص له      -ب            

إلى ر يس الجامعة ك ااااوفات تتضاااامن النتا ي النها ية لجميع الطلبة ترفع اللجنة الفنية    - 9
 المتقدمين كما تتضمن أسماء المرشحين للقبول والتخصصات التي يرغبون في دراستها.

يحدد ر يس الجامعة عدد الطلبة الممكن قبولهم على أسااااا التفوا الفني للدراساااة    -10
  البًا(. في الجامعة على إال يتجاوز العدد ) مسة ع ر

يحدد ر يس الجامعة تخصصات الطلبة المرشحين للقبول في الجامعة بناء على معدالتهم    -11
 في شهادة الدراسة الثانوية العامة.

يوقع الطالب تعهدًا  طيًا يلزمه بالم اركة في األن طة الفنية التي ت رف عليها عمادة    -12
 شؤون الطلبة دا ل الحرم الجامعي و ارله.

يلتزم الطالب المقبول على أسااا التفوا الفني بالم ااركة في األن اطة الفنية التي    -13
صة في الجامعة دا ل الجامعة و ارلها وبسبما يطلب منه، وذلك  تقررها الجهات المخت

    تحت  ا لة إيقاع العقوبات التأديبية المقررة في قانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها.


