
  االردنيين المتفوقين رياضيًا قبول الطلبة أسس

 

 

يكون عدد الطلبة المقبولين في التفوق الرياضي في الجامعة االردنية على  -(: 1المادَّة ) 
 : اآلتي النحو 

 

ة ةةةةات المصتلفةفةةي  التص  ةةخمسةةة ع ةةر االبةةال مةةن الطلبةةة المتفةةو ين رياضةةيال  .1
 ( . الطب واب األسنانباستثناء ) في الجامعة لمرحلة البكالوريوس 

فةةي  البكةةالوريوس فةةي تص ةة  مةةن الطلبةةة المتفةةو ين رياضةةيال خمسةةة ع ةةر االبةةال. 2
 التربية الرياضية.

 

" لجنة التفوق ُتس َّمى  رف على  بول الطلبة المتفو ين رياضيا ل لجنة ُي -(: 2المادَّة ) 
وعضوية عميد كلية التربية / رئيسال  شؤون الطلبة عميدتتكون من   الرياضي "

وتحدد هذه  ، القبول والتسجيل ومدير دائرة الن اط الرياضيوحدة الرياضية ومدير 
 .التعليمات حكام هذه أاللجنة األسس الفنية التي يجب اتباعها لتطبيق 

 

تية توفرت فيه ال روط اآلي الجامعة إذا لغايات القبول ف رياضيال الطالب متفو ال  د َُّيع -(: 3المادَّة ) 

 -: اللتحاق بالجامعةا عند 

 في منتصب واني أردني وسبق له تمثيل األردن.  العبال -1

 في منتصب واني أردني.  العبال -2

 في منتصب وزارة التربية والتعليم وسبق له تمثيل األردن.  العبال -3

ة األعلى من أندية الفئ ول لناد  ى األلعاب الجماعية في الفريق األفي إحد العب -4

وهذا الفريق حائز على  .في إحدى االلعاب الجماعية أو العبال  ،ت نيفا في اتحاد اللعبة

 أحد المراكز الثالثة األولى في البطولة الرسمية التي ا يمت في آخر ثالث سنوات.
 

في إحدى األلعاب الجماعية في الفريق األول لناد من أندية الفئة األعلى  العب -5

وكان هذا الفريق حائزا ، أو العبا في إحدى األلعاب الجماعية ،ت نيفا في اتحاد اللعبة

على أحد المراكز التي تلي المركز الثالث في البطولة الرسمية التي ا يمت في آخر 

 ثالث سنوات.

المراكز الثالثة األولى في البطولة الرسمية إلحدى األلعاب حائز على أحد  العب -6

ردن على مستوى المملكة في آخر المعني في األ التي ينظمها االتحاد،  الفردية

 ثالث سنوات.

وح ل هذا المنتصب مديريات وزارة التربية والتعليم ، في منتصب مديرية من  العب -7

 الرسمية على مستوى المملكة. على أحد المراكز الثالثة األولى في البطولة 

وح ل هذا الفريق على أحد المراكز الثالثة األولى في ،  في فريق المدرسة العب -8

 البطولة الرسمية على مستوى مديرية التربية. 

 

 

 



الرياضي ضمن تكون المفاضلة بين المتقدمين للقبول على أساس التفوق  -1 -(: 4المادَّة ) 

 : ، على النحو اآلتي عداد المقررة لكل لعبة/ مركز في األلعاب المصتلفة األ
 

 الختبار العملي للمهارات الصاصة باللعبة. ا (%60) -أ
 معدل شهادة الثانوية العامة.  (%20) -ب

 مستوى شهادة التفوق الرياضي.  (%20) -ج 
 

 باستصدام الوسائل اإلح ائية المناسبة لتوحيد معايير تقييم  اللجنة. تقوم 2

وتقوم بتحديد تقدير  ،االختبارات العملية للمهارات الصاصة باأللعاب المصتلفة

 : اآلتيه ويص   لكل تقدير العالمات على النحو  ،الطالب في هذه االختبارات

 العالمة التقدير

 60 – 56 ممتاز

 55 - 51 جيدجدال 

 50 – 46 جيد

 45 – 41 مقبول

 40 - 0 ال ي لح
 

  اآلتيتحدد العالمات المص  ة لمستوى شهادات التفوق الرياضي على النحو  -1 -(: 5المادَّة ) 

 العالمة مستوى الشهادة

 20 العب المنتصب الواني وسبق له تمثيل االردن. 

 19 العب المنتصب الواني.

المركز األول العب النادي / المركز الحائز على 
 في لعبة جماعية أو فردية على مستوى المملكة.

17 

حائز على  ية والتعليم  ال صب وزارة الترب العب منت
حائز على  نادي/المركز ال ثاني أو العب ال المركز ال
المركز الثةاني في لعبةة فرديةة أو جمةاعيةة على 

 مستوى المملكة.

16 

حائز على المركز األو ية ال مدير صب ال ل العب منت
نادي/المركز  عب ال كة أو ال على مسةةةةتوى الممل
ية أو  ماع بة ج لث في لع ثا حائز على المركز ال ال

 فردية.

14 

العب منتصب المديرية الحائز على المركز الثاني 
حائز على المركز  مدرسةةةةي ال عب الفريق ال أو ال
نادي  ية  أو العب ال مدير األول على مسةةةةتوى ال

حد المراكز التي تلي ا حائز على أ لث ال ثا لمركز ال
 في لعبة  الجماعية.

13 

العب منتصب المديرية الحائز على المركز الثالث 
على مستوى المملكة أو العب الفريق  المدرسي 
 الحائز على المركز الثاني على مستوى المديرية.

11 

العب في فريق المدرسة الحائز على المركز الثالث 
 على مستوى المديرية.

10 

 
لجان االختبارات العملية من المصت ةةةةين باللعبة من داخل الجامعة أو  العميدي ةةةةكل  -2

 خارجها.



ضافة الى ال روط األخرى الواردة في هذه  -(: 6المادَّة )  ي ترط لقبول الطالب  التعليمات ،إ

 المتفوق رياضيا في الجامعة ما يلي:
 

 أن يكون حائزا على شهادة التفوق الرياضي خالل آخر ثالث سنوات من تقديمه الطلب.  -1

 أن يكون غير معتزل رياضيا.  -2

 أن ال تكون  د صدرت بحقه عقوبة رياضية سارية المفعول. -3

 أن ال يقل تقديره عن مقبول في االختبار العملي للمهارات الصاصة باللعبة التي يمارسها. -4

و ما يعادلها في هادة الدراسة الثانوية العامة األردنية أصال على شان يكون الطالب حا -5

 نفس العام الدراسي.

  . السياسة العامة للقبول وفقلقبول لدنى ل تقديره في الثانوية عن الحد األان ال يق -6

 السياسة العامة للقبول. وفقان يكون فرع الثانوية يتناسب مع التص   المطلوب   -7
 

يقدم الطلبة المتفو ون رياضيا ل البات االلتحاق على النماذج الصاصة بذلك إلى   -(: 7المادَّة ) 

وترفق بها شهادات التفوق الرياضي  ،دائرة الن اط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة

ال ادرة عن االتحادات الرياضية ، أو ال ادرة عن وزارة التربية والتعليم م د ة حسب 

 األصول. وال يجوز للطالب المتفوق رياضيا التقدم بطلب ألكثر من لعبة رياضية واحدة

أن يتعهد خطيا بممارسة  التعليماتعلى الطالب المقبول على أساس هذه  -(: 8المادَّة ) 

الن اط الرياضي وتمثيل الجامعة داخل المملكة وخارجها وفق البرامج التي تعدها 

وتحفظ نسصة من  ،دائرة الن اط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة

 التعهدوإذا أخل بهذا  ،هذا التعهد في ملف الطالب في وحدة القبول والتسجيل

ي الجامعة اتصاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة بحقه بما يحق للجهات المصت ة ف

 في ذلك الف ل من الجامعة.

على جميع الطلبة المتقدمين بطلبات للتفوق الرياضي اجتياز اختبار الليا ة  -(: 9المادَّة ) 

 البدنية المقرر  بل السماح لهم بتقديم اختبارات المهارات العملية الصاصة بكل لعبة.

يقدم مدير الن اط الرياضي في نهاية كل عام دراسي  بل اإلعالن عن نتائج  -(: 10 المادَّة )

اجات الجامعة من حامتحان الثانوية العامة تقريرا ل مدعما ل بالوثائق للجنة عن 

 الالعبين في كل لعبة من األلعاب.

  -(: 11المادَّة ) 

الجامعة  حاجةبحيث تعكس ، األعداد المقرر  بولها لكل لعبة/ مركز  اللجنة تحدد  -أ              

 ويتم إعالن هذه األعداد في إعالن تقديم  البات االلتحاق. ،الفعلية

ال روط  وفقفر مقاعد شاغرة نتيجة عدم وجود متقدمين أو مقبولين في حالة تو -ب

أولوية حاجة  وفقر ، يتم تعبئة هذه ال واغفي بعض األلعاب/ المراكز المطلوبة

الجامعة من األلعاب التي تم تحديدها مسبقال من دائرة الن اط الرياضي. وبغض 

 النظر عن األعداد المقرر  بولها لكل لعبة/مركز.



مجموع عالماتهم في  وفقيوزع الطلبة المتفو ون رياضيا على كليات الجامعة   -(: 12المادَّة ) 

وذلك بقرار من  ، ( من هذه التعليمات1 – عُارابأسس المفاضلة المبينة في البند )

 .اللجنة رئيس بناءل على تنسيب ال

الئحة التفوق  وفقيجوز للجامعة في حالة عدم استكمال العدد المقرر   -(: 13المادَّة ) 

مع  ال روط الواردة في هذه التعليمات  بول البة جدد تنطبق عليهم ، الرياضي

 بداية الف ل الثاني من كل عام جامعي.

 

تكون نسبة غياب الطلبة الذين يمثلون الجامعة في الن ااات المحلية أو  -(: 14المادَّة ) 

منسحبال وتطبق ُيعد َّ ذا تجاوزها أحدهم إ(، و20الذين يقتنع العميد بأعذارهم  )%

أو  األولمبيادفي  عليه أحكام اإلنسحاب. أ ما الطلبة الذين يقومون بالم اركة

 التغيب بنسبة البالبطوالت الدولية أو العربية خارج المملكة أو داخلها فُيسمح لهم 

 منسحبال وتطبق عليه ألحكام اإلنسحاب.ُيعد َّ (، وأذا تجاوزها أحدهم  %30تتجاوز )


