"تعليمات امتحان اللغة اإلوجليزية المكافئ في الجامعة األردوية"
صادرة عه مجلس العمداء تموجة قراري رقم (  )2017/1078تاريخ  ) 2017/7/17سىدًا
للمادة (/17ب )12/مه قاوون الجامعات األردوية رقم ( )20لسىة  2009وتعديالتً
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انزعهيًبد " تعليمات امتحان اللغة اإلوجليزية المكافئ في الجامعة
المادة ( : )1رُسًٗ ْزِ
األردوية " ٔ ،يعًم ثٓب اعزجبسًا يٍ ربسيخ صذٔسْب .
يكٌٕ نهكهًبد ٔانعجبساد انزبنيخ أيًُب ٔسدد في ْزِ انزعهيًبد انًعبَي
انًخصصخ إصاء كم يُٓب يب نى رذل انقشيُخ عهٗ خالف رنك -:

المادة (: )2

الجامعة  :انجبيعخ األسدَيخ .
المجلس  :يجهس انعًذاء في انجبيعخ .
الرئيس  :سئيس انجبيعخ .
االمتحان  :ايزحبٌ انهغخ اإلَجهيضيخ انًكبفئ في انجبيعخ .
اللجىة العليا  :انهجُخ انعهيب ناليزحبٌ انًشكهخ ثًٕجت ْزِ انزعهيًبد.
اللجىة الفىية  :انهجُخ انفُيخ ناليزحبٌ انًشكهخ ثًٕجت ْزِ انزعهيًبد.
المادة ( : )3أ -يشكم انشئيس انهجُخ انعهيب ثشئبسخ َ :بئت انشئيس نشؤٌٔ انكهيبد اإلَسبَيخ
ٔعضٕيخ كم يٍ -:
عًيذ كهيخ انذساسبد انعهيب .عميذ كليخ اللغبد األخىجيخ .مذيش مشكز الحبسىة.مذيش مشكز اللغبد .ة -تتىلى اللدىخ العليب لالمتحبن المهبم التبليخ -:
1
2
3
4
5

تحذيذ الكفبيبد األسبسيخ لالمتحبن .اعتمبد ومبرج االمتحبن.تحذيذ تىاسيخ إخشاء االمتحبن.وضع إخشاءاد عقذ االمتحبن وتصحيحً.-اعتمبد وتبئح االمتحبن.

المادة ( : )4أ -يشكم سئيس انهجُخ انعهيب نجُخ فُيخ ناليزحبٌ ثشئبسخ يذيش يشكض انهغبد ٔعضٕيخ
ثالثخ يٍ أسبرزح انهغخ اإلَجهيضيخ .

-2ة -تتىلى اللدىخ الفىيخ المهبم التبليخ -:
1
2
3
4

 إعذاد اسئلخ االمتحبن وطجبعتهب وحفظهب. اإلششاف على تسديل وحصش أعذاد المتقذميه. اإلششاف على عقذ االمتحبن وتصحيحً وفق اإلخشاءاد المعتمذح . -سفع وتبئح االمتحبن للدىخ العليب.

المادة ( : )5يُعقذ االيزحبٌ يشح ٔاحذح أسجٕعيًب ٔكهًب دعذ انحبجخ.
المادة ( : )6ركٌٕ سسٕو االيزحبٌ خًسيٍ ديُبسًا غيش يسزشدح رذفع عُذ انزسجيم.
المادة ( : )7رعزًذ انعاليبد انًئٕيخ انزبنيخ ألغشاض انزسجيم في ثشايج انذساسبد انعهيب-:
أ  )75( -لتخصصبد الطت وطت األسىبن والصيذلخ ودكتىس صيذلخ والهىذسخ
واالختصبص العبلي في الطت وتخصصبد اللغخ اإلودليزيخ كبفخ .
ة  )65(-للتخصصبد العلميخ مه غيش المزكىسح أعالي وتخصص (.)MBA
ج )50( -للتخصصبد اإلوسبويخ واالقتصبديخ واإلداسيخ ثبستثىبء تخصص (.)MBA
المادة ( :)8رعهٍ َزبئج االيزحبٌ خالل (  )48سبعخ يٍ عقذِ في يشكض انهغبد عهٗ انًٕقع
اإلنكزشَٔي نهجبيعخ.
المادة ( : )9ركٌٕ صالحيخ االيزحبٌ سُزيٍ يٍ ربسيخ عقذِ.
المادة ( : )10يجٕص نًٍ نى يحصم عهٗ انعاليخ انًطهٕثخ انزقذو ناليزحبٌ يٍ جذيذ.
المادة ( : )11يُحشو يٍ انزقذو ناليزحبٌ نًذح سُخ يٍ يضجط في حبنخ غش أٔ ششٔع في انغش أٔ
يٍ يزفق يع شخص نهزقذو ناليزحبٌ يكبَّ أٔ يٍ يثيش ثهجهّ رعطم سيش االيزحبٌ.
المادة ( : )12رحذد يكبفآد نجبٌ االيزحبٌ ثقشاس يٍ انشئيس.
المادة ( : )13ال رعزًذ االيزحبَبد انزي رعقذ في انجبيعبد األخشٖ كجذيم عٍ االيزحبٌ انًكبفئ.
المادة ( : )14يجذ انًجهس في انحبالد انزي نى يشد عهيٓب َص في ْزِ انزعهيًبد .

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

