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 تعليمات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة

العلمية والشهادات الفخرية رقم ( من نظام منح الشهادات والدرجات 4صادرة بموجب المادة )
 2003( لسنة 112)

 

بموجب قرار مجلس  (امتحان الشهادة الجامعية المتوسطةتسمى هذه التعليمات )تعليمات  :(1المادة )
 .16/11/2015 ( تاريخ177/2015/2016العمداء رقم)

 

المعاني المخصصة لها يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات  :(2المادة )
 ما لم تدل القرينة على غير ذلك: أدناه

 

 جامعة البلقاء التطبيقية.   :الجامعة 

 رئيس الجامعة.   :الرئيس 

 اللجنة العليا لالمتحانات.  اللجنة: 

اللجنةةةة الةنيةةةة المشةةةكلة مةةةن قبةةةل الةةةرئيس ل شةةةرا  علةةةى ا متحةةةان   اللجنة الفنية: 
 .المحوسب

 متحانات العامة.وحدة التقييم وا   :الوحدة 

 امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة.   :متحاناال 

 . الةترة الزمنية التي يتم فيها اإلعداد لالمتحان وتنةيذه الدورة: 

مجال من مجا ت التعليم بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة يشتمل على  البرنامج: 
 تخصص دراسي واحد أو أكثر.

مجموعة من المواد التعليمية في حقةل دراسةي واحةد ي هةل النجةاا فيهةا  التخصص: 
 .الطالب للتقدم لالمتحان

مادة دراسية تقدم من خالل فصل دراسي واحد ويخصص لهةا عةدد مةن   المادة التعليمية: 
 . الساعات المعتمدة

فيهةةا فةةي جةةزء مةةن ا متحةةان وتشةةمل أكثةةر مةةن مةةادة تعليميةةة يةةتم التقةةدم   الورقة: 
 .جلسة واحدة

المشترك  
 )المتقدم(:

كةةل مةةن تقةةدم بطلةةب اشةةتراك لالمتحةةان وتنطبةةت عليةة  شةةروط التقةةدم 
 لالمتحان بموجب التعليمات ويصن  إلى:

  المنتظم: مةن أنهةى بنجةاا دراسةة جميةو المةواد التعليميةة المطلوبةة
 %.60لتخصص  بمعدل تراكمي   يقل عن 

 ورقةةةة أو أكثةةةر مةةةن أورا   المعيةةةد )الراسةةةب(: الةةةذ  رسةةةب فةةةي
ا متحةةانأ أو الةةذ  نجةةم فةةي جميةةو أورا  ا متحةةان وكةةان معدلةة  

%أ أو المتغيةب عةن أ  ورقةة مةن أورا  ا متحةان أو 60أقل من 

 كافة أورا  ا متحان بعذر أو بدون عذر.

  المستنةذ حق : من مر علةى تخرجة  أكثةر مةن سةنتين متتةاليتين مةن
  اسةةتنةد كافةةة فرصةة  فةةي التقةةدم السةةنة التةةي تخةةر  فيهةةا أو الةةذ

 لالمتحان.

  50الناجم: الذ  نجم في جميو أورا  ا متحان بما   يقل عن %

مةةن العالمةةة المقةةررة لكةةل ورقةةةأ وكةةان معةةدل عالماتةة  فةةي جميةةو 
 %.60األورا    يقل عن 

 إحةةدا الكليةةات المنةةاط بهةةا تنسةةيت فعاليةةات ا متحةةان للكليةةات التةةي تقةةو منطقة االمتحان: 
ضمن منطقتها الجغرافية وترتبط منطقة ا متحان بالوحدة وتعمةل تحةت 

 . إشرافها

وثيقة رسمية تمنم للطالب الناجم فةي ا متحةان تحتةو  علةى معلومةات  المصدقة: 
 الطالب الشخصية ومعدل  والتخصص والكلية التي تخر  منها.

 اسةةمتةةو  علةةى وثيقةةة رسةةمية تمةةنم للطالةةب النةةاجم فةةي ا متحةةان تح  الشهادة: 
 .وتخصص الطالب 
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عنةةد طلبةة  سةةواء كةةان للطالةةب  تصةةدر مةةن الوحةةدة تمةةنموثيقةةة رسةةمية   الوثيقة: 
 ناجحاً أو راسباً.

 

 يشكل الرئيس اللجنة في مطلو كل عام دراسي برئاست  وعضوية كل من: -أ  :(3المادة )

 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة/ رئيساً. .1

 أعضاء.األساتذة نواب الرئيس/  .2

 مدير وحدة التقييم وا متحانات العامة/ عضواً ومقرراً. .3

 مركز الجامعة/ عضواً. -مدير مركز الحاسوب .4

 مدير وحدة القبول والتسجيل/ عضواً. .5

 ممثل عن الكليات الخاصة/ عضواً. .6

 ممثل عن الكليات الحكومية/ عضواً. .7

 ممثل عن الكليات العسكرية/ عضواً. .8

 اء التطبيقية/ عضواً.ممثل عن كليات جامعة البلق .9

 عضو من داخل أو خار  الجامعة يختاره الرئيس. .10

 وحدة التقييم وا متحانات العامة/ أميناً للسر. -مدير الدائرة الةنية .11
للرئيس أن يدعو من يشاء من المختصين أو المهتمين للمشاركة في أ  من جلسات  -ب

 . اللجنة دون أن يكون لهم حت التصويت

ً إذا  تجتمو اللجنة بدعوة -ج من رئيسها أو نائب  في حال غياب  ويكون ا جتماع قانونيا
 حضر ستة من أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين.

يشكل الرئيس بناء على تنسيب مدير الوحدة لجنة فنية ل شرا  على ا متحان  -د
 المحوسب بحيث يكون كافة أعضاءها من أصحاب ا ختصاص.

 

 : نة بالمهام التاليةتقوم اللج (:4المادة )
 وضو السياسات واتخاذ القرارات الالزمة لعقد ا متحان وتطويره. .1

 إقرار المواد التعليمية التي يتقدم بها الطلبة لالمتحان. .2

 إقرار أسس اختيار واضعي أسئلة ا متحان ور ساء القاعات والمراقبين. .3

 إقرار مواعيد ا متحان وبرنامج ا متحان. .4

المشكالت والقضايا التي تنتج أثناء عقد ا متحان وبعده واتخاذ القرارات النظر في  .5
 المناسبة بشأنها.

 النظر في نتائج ا متحان والمصادقة عليها ومن ثم إقرارها. .6

 أية أمور أخرا يحيلها الرئيس تتعلت با متحان. .7
 

 تقوم الوحدة بالمهام التالية: :(5المادة )
 التي يتقدم بها الطلبة لالمتحان.اختيار المواد التعليمية  .1

 وضو أسس اختيار واضعي أسئلة ا متحان. .2

 التنسيب لرئيس الجامعة بأسماء ور ساء القاعات والمراقبين. .3

 التنسيب لرئيس الجامعة بأسماء فاحصي ومصححي ا متحان العملي. .4

 التنسيب للجنة العليا بمواعيد التسجيل لالمتحان. .5

 امج ا متحان ومواعيد وأعداد الجلسات.التنسيب للجنة العليا ببرن .6

 اإلعداد لالمتحان وتنةيذه. .7

 اإلشرا  على سير ا متحان. .8

 رفو النتائج إلى اللجنة العليا. .9

 إصدار الشهادات والمصدقات والوثائت. .10
 

يتم استصدار كتب التكلي  للعمل في أ  فعالية من فعاليات ا متحان من قبل الرئيس أو  (:6المادة )
ً وذلك مقابل األجر والمكافآت المنصوص عليها في تعليمات أجور من يةوض   خطيا

ومكافآت العاملين في ا متحان ويجوز تكلي  نةس الشخص ألكثر من عمل سواء داخل أو 
 .خار  ساعات الدوام الرسمي
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 .تحدد اللجنة مواعيد الدورات وعددها بناء على تنسيب من الوحدة -أ :(7المادة )
بإعالن المواد التعليمية التي سيتقدم بها الطلبة لالمتحان ومواعيد تقوم الوحدة  -ب

 يوماً من عقده على األقل. 45ا متحان قبل 
 

مدققة وموقعة  والتسجيل القبولتتسلم الوحدة القوائم النهائية للمرشحين لالمتحان من وحدة  :(8المادة )
 حسب األصول وقبل موعد ا متحان بأسبوع على األقل.

 

يحت للمنتظم أن يتقدم لالمتحان في جميو أورا  تخصص أ خالل سنتين متتاليتين من سنة  (:9المادة )
 تخرج .

 

يجب على المعيد أن يتقدم لالمتحان في الورقة أو األورا  التي رسب فيها وذلك ضمن  (:10المادة )
 الشروط التالية:

 اعتماد عالمات امتحان آخر دورة تقدم فيها. -أ

ة جميو األورا  التي رسب فيها كما ويجوز ل  إعادة بعض أو كل وجوب إعاد -ب
 األورا  التي نجم فيها حسب آخر دورة امتحان تقدم فيها.

أن   يزيد عدد مرات التقدم لالمتحان )بما فيها المرة األولى( عن أربو مرات خالل  -ج
 سنتين متتاليتين.

 

%( ما 60األورا  وحصل على معدل أقل من )ينطبت على المشترك الذ  نجم في جميو  (:11المادة )
 (.10ينطبت على المشترك المعيد والمنصوص عليها في المادة )

 

 يجب على المستنةذ حق  أن يتقدم لالمتحان في جميو األورا . -أ (:12المادة )
ً للخطة التي  -ب يتقدم الطالب المستنةذ حق  لالمتحان في تخصص  لمرة واحدة فقط وفقا

ن أ إذا كانت من ضمن الخطط الدراسية للتخصصات التي يتقدم بها درس عليها في حي
الطلبة المنتظمون أو المعيدونأ وخال  ذلك فيسمم ل  بالتقدم لالمتحان لمرة واحدة 
أيضاً في أقرب تخصص نظير لتخصص  وفقاً للخطط الدراسية وإجراءات ا متحان 

 . 1سارية المةعول
 

في ا متحان الحصول على فرصة إضافية لرفو المعدل ولمرة واحدة يحت للطالب الناجم  (:13المادة )
 فقط ضمن الشروط التالية:

 . 2سمم للمشترك إعادة ورقة واحدة أو أكثر من أورا  تخصص ي   -أ

تمنم فرصة رفو المعدل للمتقدم إذا تقدم لالمتحان في الدورة التي تلي مباشرة الدورة  -ب
 التي نجم فيها.

المتقدم في هذه الةئة ورغبت  في اإلعادة فيسمم ل  بالتقدم في حال نجاا أو رسوب  -ج
 ( من التعليمات.12ضمن فئة المستنةذ حق  وينطبت علي  أحكام المادة )

 

 يعلن للمشترك عالمات  ونتائج  في األورا  باإلضافة إلى معدل  ونتيجت  في ا متحان. (:14المادة )
 

بحالة الغش في ا متحان أو الشروع في  أو اإلخالل يعاقب المتقدم الذ  يضبط  -أ (:15المادة )
 بنظام  أو الهدوء الواجب توفره في  بما يلي:

 يوضو ل  عالمة صةر في كل األورا  المتقدم لها في تلك الدورة. .1

 الحرمان من التقدم في الدورة التي تليها. .2
 ( من هذه التعليمات.10ينطبت علي  أحكام المادة ) .3

يقوم با عتداء جسدياً على أ  من المكلةين بالعمل في ا متحان يعاقب المتقدم الذ   -ب
 بالحرمان بشكل نهائي من التقدم لالمتحان.

تطبت أحكام البند )أ( من هذه المادة على المشترك الذ  يقوم بنشر أسئلة ا متحان أو  -ج
تداولها على أ  شكل كتابي )صورة أو نصأ.....( باستخدام مواقو التواصل 

 تطبيقات التراسل أو الرسائل )نصيةأ بريد إلكتروني( أو أ  وسيلة أخرا. ا جتماعي

                                                 
 م .19/11/2019تاريخ ( 260/2019/2020) هكذا أصبحت بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم  1

 
 م.9/2/2022( تاريخ 355/2021/2022هكذا أصبحت بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم )  2
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ً ولمرة واحدة  -أ (:16المادة ) يمنم المشترك الناجم في ا متحان كالً من الشهادة والمصدقة مجانا
 فقط.

يمنم المشترك نسخة بديلة مجانية لمرة واحدة في حال وجود خطأ في بيانات  على  -ب
 وراجو الوحدة قبل إصدار نتائج الدورة التي تليها.الشهادة أو المصدقة 

 يتم إصدار مصدقة بديلة فقط دون الشهادة في حال تعديل بيانات المتقدم. -ج

يكون إصدار الشهادة البديلة في حال تعديل بيانات المتقدم بشكل اختيار  وبناء على  -د
 طلب صاحب العالقة.

 

دة بديلة أو مصدقة باللغة ا نجليزية مقابل الرسوم تصدر الوحدة مصدقة بديلة أو شها (:17المادة )
 المقررة.

 

تصدر الوحدة وثيقة للمتقدم )الناجم أو الراسب( من جميو السنوات عند طلبها مقابل  (:18المادة )
 الرسوم المقررة وباللغتين )العربية أو ا نجليزية(.

 

 المصدقات والشهادات البديلة.للرئيس أن يةوض مدير الوحدة بالتوقيو على  (:19المادة )
 

 يتم إتال  إجابات الطلبة في أية دورة بعد إعالن نتائج الدورة التي تليها. (:20المادة )
 

يتم استحداث أو دمج أو إلغاء مناطت ا متحان بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير  (:21المادة )
 الوحدة.

 

تنشأ عند تطبيت هذه التعليمات أو التي لم يرد فيها نص بما يراه  يعالج الرئيس الحا ت التي (:22المادة )
 مناسباً وبتنسيب مدير الوحدة.

 

 تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة وأية تعديالت عليها. (:23المادة )
 

 

 


