
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  تعليمات

 اجور ومكافـآت العاملين في تعليمات

  امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة

 في جامعة البلقـاء التطبيقية
   



  التعليمات

 

 

٣٤٨  

   اجور ومكافآت العاملين في امتحان الشھادة الجامعية المتوسطةتعليمات

  من النظام المالي) ٤٦(من المادة) ز(صادرة بموجب الفقرة 

  ١٩٩٨لسنة ) ٣٧(لتطبيقية رقم لجامعة البلقاء ا

  

تعليمات اجور ومكافآت العاملين في امتحان الشھادة الجامعية (تسمى ھذه التعليمات  ):١(المادة 
  . م٢٠٠٨من الدورة الصيفية لعام ويعمل بھا اعتبارا ) المتوسطة

  

 المخصصة لھا يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني ):٢(المادة 
  :ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

  .جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة

  .رئيس الجامعة : الرئيس

  .اللجنة العليا ل6متحانات : اللجنة

  .وحدة التقييم وا7متحانات العامة : الوحدة

 .امتحان الشھادة الجامعية المتوسطة: ا1متحان
  .تحان الشھادة الجامعية المتوسطةتعليمات ام: تعليمات ا1متحان

تنسيق فعاليات احدى الكليات الجامعية العامة التابعة للجامعة والمناط بھا : منطقة ا1متحان
 بالتعاون مع وحدة التقييم لجميع الكليات التي تقع ضمن منطقتھا الجغرافيةا7متحان 

  .وا7متحانات العامة

  اربد الثانية وعجلون، ا7ولىشمل مناطق امتحان اربد وي:  الشمالاقليم

الزرقاء ، عمان الثالثة، عمان الثانية، شمل مناطق امتحان عمان ا7ولىوي:  الوسطاقليم
  .والسلط

  .الطفيلة والعقبة، معان، وتشمل مناطق امتحان الكرك:  الجنوباقليم

  . المكلف من قبل الرئيسعميد احدى الكليات العامة التابعة للجامعة: مدير ا1متحان

  .المتقدم الى ا7متحان بموجب تعليمات ا7متحان: المشترك

جزء من ا7متحان ويشمل اكثر من مادة تعليمية يجري ا7متحان فيھا في  : ورقة ا1متحان
  .جلسة واحدة

كل من يكلف بالعمل بفعالية او اكثر من فعاليات ا7متحان بموجب : العاملون في ا1متحان
  .تعليمات ا7متحان

تطبق ھذه التعليمات على جميع العاملين في ا7متحان والمكلفين خطيا من قبل الرئيس  ):٣(المادة 
   .بموجب تعليمات ا7متحان

  :لغايات احتساب المكافآت وا7جور تبدأ فترة فعاليات ا7متحان كما يلي   ):٤(المادة 

  ١٥/١٢  وحتى ١٦/٨تبدأ من : الدورة الشتوية   - أ

 ٣١/٣  وحتى ١٦/١٢ تبدا من : الربيعيةالدورة   - ب
 ١٥/٨  وحتى ١/٤تبدا من : الدورة الصيفية   - ت

  ويحتسب اي جزء من الدورة بالنسبة والتناسب    

7 ينظر في صرف اية مطالبة مالية 7ي فعالية من فعاليات ا7متحان ا7 بعد الحصول   ):٥(المادة 
  . الفعاليةعلى كتب التكليف الصادرة بموجب تعليمات ا7متحان لكل العاملين في

، بما في ذلك موظفي وحدة للرئيس تكليف اي شخص بمھمة او اكثر من فعاليات ا7متحان  ):٦(المادة 
   . التقييم و ا7متحانات العامة ، شريطة انجاز ھذه المھام خارج أوقات الدوام الرسمي 

معة عن طريق الوحدة ترفع المطالبات المالية الخاصة بجميع فعاليات ا7متحان الى الجا ):٧(المادة 
  .ليصار الى تدقيقھا حسب ا7صول

يتم تزويد وحدة الشؤون المالية بكشف يتضمن ساعات او ايام العمل للفعاليات المرتبطة  ):٨(المادة 
  .بذلك



  اجور ومكأفأت وحدة 
  التقييم

 

 

٣٤٩  

  : تصرف للعاملين في فعاليات ا7متحان ا7جور والمكافآت المحددة بالجدول التالي  ):٩(المادة 

  دينار  فلس  لجامعة واللجنة العليا ل5متحاناتمكافآت موظفي ا: او1
  ١٠٠٠  -  الرئيس / رئيس اللجنة العليا ل6متحانات  .١

  ٩٠٠  -  مدير الوحدة/ ومقرر اللجنة العليا ل6متحاناتعضو   .٢

  ٦٠٠  -  عضو اللجنة العليا ل6متحانات  .٣

  ٢٠٠  -  مدير وحدة الشؤون المالية  .٤

لمكلفون بتدقيق وصرف المطالبات المالية موظفو وحدة الشؤون المالية ا  .٥
  ًلھم جميعا/ الخاصة بفعاليات ا7متحان

-  ١٠٠٠  

  ٣٠٠  -  مدير تسجيل كليات المتجمع  .٦

  ٢٠٠  -  مدير جھاز الرقابة الداخلية في اقليم الشمال  .٧

  

عن كل مشترك في 
منطقة ا1متحان لكل 

  دورة امتحان

الكليات الجامعية المكلفين من (مكافآت موظفي مناطق ا1متحان : ثانيا
  )والجامعية المتوسطة

  دينار  فلس  الفعاليات المرتبطة بعدد المشتركين.        أ

 على ان 7 يقل ):منسق ا7متحان( ورئيس قسم ا7متحان مدير ا7متحان  .١
  دينار) ٣٠٠(دينار و7 يزيد عن ) ١٥٠( عن لكل منھماالمبلغ المدفوع 

١٥٠  -  

 على ان 7يقل اسبة والتسجيل المكلفون بالعمل في ا7متحانموظفو المح  .٢
  دينار) ١٥٠( دينار و7 يزيد عن ) ٧٥(المبلغ المدفوع له عن 

٥٠  -  

موظفو اللوازم المكلفون بالعمل في ا7متحان على ان 7 يقل المبلغ   .٣
  دينار) ٥٠(دينار و7يزيد عن ) ٢٥(المدفوع لكل منھم عن 

٢٠  -  

 
  دينار  فلس  لفعاليات غير المرتبطة بعدد المشتركين ا.         ب

 وفنيو التصوير وفنيو الصيانة اسمالمق قسم الخدمات ومأمورو رئيس  .١
  لكل منھم / المكلفون بالعمل في ا7متحان 

-  ٢٥  

  

  دينار  فلس  مكافآت موظفي وحدة التقييم وا1متحانات العامة  : ًثالثا 
  ٩٠٠  -    ت العامةوحدة التقييم وا7متحانامدير    .١

  ٧٠٠  -  مدير الدائرة الفنية وتكنولوجيا المعلومات   .٢

  ٥٠٠  -  مساعد مدير وحدة التقييم وا7متحانات العامة/ نائب   .٣

  ٥٠٠  -  مدير الدائرة ا7دارية   .٤

بما في ، رؤساء اقسام وموظفو الدائرة الفنية وتكنولوجيا المعلومات المكلفون    .٥
  لكل منھم / طباعة اسئلة ا7متحانالطابعة المكلف ب/ ذلك الطابع

-  ٤٠٠  

  ٢٠٠  -   منھمفللمكل/ رئيس قسم وموظفو الديوان وشؤون العاملين   .٦

  ٣٠٠  -  رئيس قسم المحاسبة   .٧

  ٢٠٠  -  المكلف منھم/ موظفو قسم المحاسبة   .٨

  ١٥٠    للمكلف منھم/ رئيس قسم وموظفو الخدمات   .٩

  ٢٠٠    للمكلف منھم/ رئيس قسم وموظفو اللوازم    .١٠

  

  دينار  فلس  وحدة التقييم وا1متحانات العامة   / لجنة استخراج النتائج : ًابعا ر

  ٥٠٠  -  رئيس لجنة استخراج وتدقيق النتائج   .١

  ٤٠٠  -   برتبة مدير ھو من المكلف عضو اللجنة   .٢

  ٢٠٠  -  عضو اللجنة المكلف من موظفي الدائرة الفنية وتكنولوجيا المعلومات   .٣

  



  التعليمات

 

 

٣٥٠  

  : المشاركة في وضع اAسئلةأجور الفعاليات: ًخامسا
  يصرف

دينار عن كل ساعة ) ٤٥(لكل مشترك في وضع أسئلة امتحان الشھادة الجامعية المتوسطة مبلغ   .١
  امتحان لكل ورقة

دنانير عن كل ساعة امتحان إضافة إلى ما ذكر في ) ١٠(لمنسق أو مشرف ورقة ا7متحان   .٢
  ).١(البند رقم 

دينار عن كل ورقة ) ٥٠(تنسيق أسئلة ا7متحان العملي مبلغ لكل عضو في لجنة وضع و  .٣
  .امتحان

دينار ) ٦٥(من لجان اختيار وتنسيق اVسئلة من بنك اVسئلة مبلغ ) بما فيھم المنسق(لكل عضو   .٤
  .عن كل ورقة امتحان

المدفوع  امتحان على أن 7 يزيد المبلغ ورقةدينار عن كل ) ١٠( مبلغ للمحرر الفني او اللغوي  .٥
  .دينار عن كل دورة امتحان) ٢٠٠٠(ًلھم جميعا عن 

  :أجور الفعاليات المشاركة في قاعات ا1متحان: ًسادسا
  يصرف

  دنانير عن كل ساعة امتحان  ) ٥( لرئيس  قاعة ا7متحان  مبلغ   .١

فير وسيلة دنانير عن  كل يوم من ايام ا7متحان اذا تعذر  تو ) ٥( لرئيس قاعة ا7متحان مبلغ   .٢
  نقل له  وكانت قاعة ا7متحان خارج مركز ا7متحان 

لرئيس قاعة ا7متحان وللمراقب الذي يشترك  في اعداد القاعة اجرة ساعتين فقط عن ھذا   .٣
  العمل 

  دنانير عن كل ساعة امتحان  ) ٤( للمراقب في قاعة ا7متحان مبلغ   .٤

 
  :أجور فعاليات ا1متحان العملي: سابعا

  رفيص
منطقة  في )مدير ا7متحان العملي( وا7شراف عليه  ا7متحان العمليبتنسيقلمن يكلف   .١

دينار ) ٥٠(فلس عن كل مشترك على أن 7 يقل المبلغ المدفوع له عن ) ٧٠( مبلغ ا7متحان
  .دينار) ١٠٠(و7 يزيد عن 

 أن 7 يقل المبلغ دينار عن كل طالب على) ٢(لكل عضو في لجان ا7متحان العملي مبلغ   .٢
  ا7متحان ضمن اقاليمدينار في اليوم لمناطق) ٥٠(دينار و7 يزيد عن ) ٣٠(المدفوع عن 

  .ا7قليمإذا كان عضو اللجنة من نفس ) الشمال والوسط والجنوب(

دينار عن كل طالب على أن ) ٢(لكل عضو في لجان ا7متحان العملي لمناطق الجنوب مبلغ   .٣
دينار في اليوم إذا كان العضو ) ٦٠(دنيار و7 يزيد عن ) ٤٠(لمدفوع له عن 7 يقل المبلغ ا

  . اقليم الوسط والشمالمن منطقة ا7متحان

  .دنانير عن كل يوم امتحان) ١٥(لكل منھما مبلغ / لفني المختبر أو المشغل   .٤

 ل6متحان لكل عضو يكلف بتفقد جاھزية المختبرات والمشاغل في كليات المجتمع للتحضير  .٥
  .دينار عن كل مھمة يكلف بھا) ٢٠(العملي مبلغ 

  

  دينار  فلس  :اجور لجنة التصحيح باستخدام القارئ الضوئي : ثامنا

  ٣٠٠  -  التصحيحرئيس لجنة . ١

  ٢٥٠  -   برتبة مدير ھو من المكلف عضو اللجنة. ٢

 في عضو اللجنة المكلف من موظفي الدائرة الفنية وتكنولوجيا المعلومات. ٣
  وحدة التقييم وا7متحانات العامة

-  ١٠٠  

  

  دينار  فلس  :مكافآت وأجور أخرى: ًتاسعا
  ٦  -  الحارس المكلف بإحدى مھام ا7متحان عن كل يوم أو ليلة  ١

  ٤  -   في قاعة ا7متحان عن كل يومالمراسل  / اYذن  ٢



  اجور ومكأفأت وحدة 
  التقييم

 

 

٣٥١  

٣  

 المراسل المرافق لمدير ا7متحان او احد المنتدبين 7دارة/ اVذن 
ا7متحان ممن يحضرون 7ست6م مغلفات ا7سئلة وتسليم طرود 

  عن كل يوم/ ا7جابات الى وحدة التقييم وا7متحانات العامة

-  ٤  

السائق من مناطق ا7متحان المرافق لمدير ا7متحان او احد المنتدبين 
ممن يحضرون 7ست6م مغلفات ا7سئلة وتسليم طرود ، 7دارة ا7متحان

  الى وحدة التقييم وا7متحانات العامةا7جابات 

    

  ٥  -  عن كل يوم / اقليم الوسطمن مناطق   -أ

  ٧  -  عن كل يوم / اقليم الشمالمن مناطق    -ب

  ١٠  -  عن كل يوم / اقليم الجنوب ما عدا العقبةمن مناطق    - ج

٤  

  ١٥    عن كل يوم / امتحان العقبةمن مناطق   -د

٥  

 خاصة مبلغ دينار واحد عن كل ةجامعية متوسطيصرف لكل كلية 
 فيھا للتخصصات التي تتطلب اجراءات طالب يتقدم ل6متحان العملي

  ا7متحان العملي فيھا توفير مواد اولية

-  ١  

  

 نصف قيمة المكافأة  او الدورة الربيعية يصرف لجميع فعاليات امتحان الدورة الشتوية):١٠(المادة 
  .المنصوص عليھا في ھذه التعليمات

يصرف للمكلفين المشاركين بالفعاليات المربوطة ) ١٠(مع مراعاة ما ورد في المادة  ):١١(المادة 
بالساعة أو اليوم أو الورقة أو الطالب نفس المبلغ المنصوص عليه في ھذه التعليمات، كما 
يصرف للمنتدبين المبلغ المنصوص عليه في ھذه التعليمات على أن 7 يقل المبلغ المدفوع 

  . منھم عن نصف الحد اVدنى و7 يزيد عن الحد اVدنىلكل

أجر / ًللرئيس بناءا على تنسيب مدير وحدة التقييم وا7متحانات العامة حجب مكافأة  ):١٢(المادة 
ًالمكلف بالعمل في ا7متحان كليا أو جزئيا إذا أخل بمھام عمله المكلف به أو إذا خالف أي  ً

ضافة إلى اتخاذ ا7جراءات التأديبية المنصوص عليھا في تعليمات تتعلق با7متحان، با7
  .القوانين واVنطمة والتعليمات المعمول بھا

 أي حالة تنشأ عن تطبيق ھذا القرار الوحدةًيعالج رئيس الجامعة بناءا على تنسيب مدير  ):١٣(المادة 
  ً.ولم يرد فيھا نص أو لم تعالجھا ھذه التعليمات وبما يراه مناسبا

  
  


