
 

 22/3/2182( تاريخ 841صادرة مبوجب قرار جملس التعليم العالي رقم ) تعليمات االمتحان الوطين للغة االجنليزية

 للغة االجنليزية  الوطينتعليمات االمتحان 

 التعليم العالي  صادرة مبوجب قرار جملس

 22/3/2182( تاريخ 841رقم )

*********************************** 

 (8املادة )

 

ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارهاا مان    للغة اإلجنليزية الوطينى هذه التعليمات )تعليمات االمتحان تسّم :

 .(جملس التعليم العالي

   

 (2املادة )

 

ماا   تا      أديااه يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاايي املصصصاة  اا     :

 القرينة على غري ذلك: 

  الااااااااااو ارة 

 

 و ارة التعليم العالي والبحث العلمي :

  الاااااااااااو ير 

 

 و ير التعليم العالي والبحث العلمي :

  مااا العااا  األ 

 

 أما عا  و ارة التعليم العالي والبحث العلمي :

  اجمللااااااااس 

 

 جملس التعليم العالي :

  االمتحااااااااان 

 

 االمتحان الوطين للغة اإلجنليزية :
 

   

 (3)املادة 

 

من م راء مراكز اللغات يف اجلامعات األرديياة  برئاسة األما العا  وعضوية ع د يشّكل اجمللس جلنة عليا  :

 املصتصا يف جما  اللغة اإلجنليزية. ومن

   

 (4)املادة 

 

 املها  والصالحيات التالية:العليا  توىل اللجنةت :

 .حت ي  الكفايات األساسية لالمتحان .8

 وتاريخ ايعقاده.  اعتماد مراكز عق  االمتحان .2

 تشكيل اللجان التالية: .3

 اللجنة الفنية. -

 .التنسيقيةلجنة ال -

 وتع يلها واختيار املناسب منها. من اللجنة الفنيةاملق مة  ت قيق األسئلة .4

 استال  األسئلة النهائية واألجوبة النموذجية بع  توقيعها من رئيس اللجنة الفنية. .5

 .وآلية تصحيحه اإلشراف على عق  االمتحان .6

 املصادقة على النتائج النهائية لالمتحان وإعاليها. .7
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 وتطوير آليته.   لس بتع يل تعليمات االمتحاناجملالتنسيب إىل  .1

   

 (5)املادة 

 

 تتوىل اللجنة الفنية املها  والصالحيات التالية: :

 .يت أقرتها اللجنة العلياإع اد األسئلة يف ضوء الكفايات األساسية ال .8

 ما مج هما ورقية واألخرى الكرتويية على قرص اح إطباعة األسئلة واألجوبة النموذجية على يسصتا  .2

(CD.) 

 سخ األسئلة ووضعها يف مغلفات خمتومة حسب املراكز وأع اد الطلبة يف كل مركز.اإلشراف على ي .3

 احملافظة على أمن وسّرية االمتحان. .4

   

 املها  والصالحيات التالية: التنسيقيةلجنة التتوىل  : (6)املادة 

 حصر أع اد الطلبة املتق ما لالمتحان ومتابعتها مع اجلامعات. .8

مراكاز  اإلجابات مع أع اد املتق ما لالمتحان حلظة ورودهاا مان   سئلة ومناذج األمطابقة أع اد أوراق  .2

 .االمتحان

 .ت قيق املعلومات الواردة يف أوراق اإلجابات مع املعلومات املرسلة من اجلامعات .3

 صراج النتائج.ستتصحيح االمتحان وإ .4

 تو يع النتائج بع  إقرارها من قبل اللجنة العليا لالمتحان. .5

   

 تتوىل مراكز االمتحان عملية تسجيل الراغبا بالتق   لالمتحان.   : (9ادة )امل

   

 أو عن  احلاجة. على األقل يًايعق  االمتحان مرة واح ة شهر : (81املادة )

   

 تعتم  العالمات التالية ألغراض النجاح يف االمتحان: : (88املادة )

ا ن ساة  ولة ودكتاور الصاي لة والطاب البيطار      الصاي  ختصصات الطب وطب األسانان و % لطلبة 75 .8

اللغاة   اللغاة اإلجنليزياة كافاة )أدتر تر اةر منااهج وأسااليب تا ريس       بكافة فروعها وختصصاات  

 ر إخل(....راإلجنليزية

 .(MBA)العلمية وختصص باقي التصصصات % لطلبة 65 .2

وختصصااات اللغااة  (MBAباسااتثناء ) % لطلبااة التصصصااات اإليسااايية واالقتصااادية واإلداريااة 51 .3

 .اإلجنليزية كافة

   

 .االمتحان ظهور يتيجةم ة صالحية يتائج االمتحان سنتا اعتبارًا من تاريخ كون ت : (82املادة )
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 دينار. 51يكون رسم التق   لالمتحان  : (83املادة )

   

واإلشراف عليه يف  يع مراحله وإعا اد   هرسو  االمتحان لتغطية تكاليف إع اد%( من 51)الو ارة  تستويف : (84املادة )

 كون للجامعة ب   عق  االمتحان فيها.ياألسئلة وطباعتها ويسصها وتو يعهار والباقي 

   

حت د مكافآت اللجان بقرار من الو ير بناًء على تنسيب من األما العا  وتصرف هاذه املكافاآت مان رساو       : (85املادة )

 رة.االمتحان الذ  تستوفيه الو ا

   

الاو ارة بعا  ايتهااء     خمصصاتتستويف مراكز االمتحان رسو  التق   لالمتحان حبيث تقو  اجلامعة بإرسا   : (86املادة )

 االمتحان. عق 

   

يتم شراء اللوا   واملستلزمات املتعلقاة باالمتحاان مان حساات أماياات االمتحاان املاودأ حبساات أماياات           : (87املادة )

 بنك املركز  وفقًا لنظا  اللوا   املعمو  به يف الو ارة.الو ارة ل ى ال

   

جيو  صرف سلفة مالية ألح  موظفي أماية سر اجمللس لغاية النفقات الطارئاة والنفقاات النثرياة كضايافة      : (81املادة )

 اللجان والعاملا باالمتحان تصرف من حسات أمايات االمتحان.

   

 عليا يف احلاالت اليت   يرد عليها يص يف هذه التعليمات.تبت اللجنة ال : (89املادة )

 


