
ية لطلبة الدراسات العليا ز ئ للغة اإلنجلي 
ز
 االمتحان المكاف
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ية لطلبة الدراسات العليا  يتم إجراء االمتحان  ز ئ للغة اإلنجلي 
ز
امج المكاف والذي ُيتيح للطالب االلتحاق بير

ط قبول لاللتحاق  شر
ً
ي  الدراسات العليا والذي أصبح مؤخرا

ز
نامج  الدراسات العليا بشكل دوري أسبوعي ف بير

ي الجامعة . 
ز
ي مبنز مجمع القاعات ف

ز
ية ف ز  مختير اللغة اإلنجلي 

ز بالتقدم لهذا االمتحان الحضور لالمتحان والحصول عىل وصل مالي بقيمة ) عىل الطلبة ( 50الراغبي 

 من الدائرة المالية قبل موعد االمتحان
ً
 أردنيا

ً
 .دينارا

 

 ما هي العالمة المطلوبة  لغايات اجتياز االمتحان 

ية.% .1 ز    75لطلبة الهندسة، الطب، الصيدلة، اللغة االنجلي 

       65لطلبة التخصصات العلمية. % .2

        50لطلبة التخصصات اإلنسانية.  % .3

 نتيجة االمتحان: 

ي نفس يوم عقد االمتحان أو اليوم الذي يليه عىل الموقع 
ز
ي للجامعة،  تظهر نتيجة االمتحان ف

ونز اإللكير

ز من خارج الجامعة عليهم التواصل مع إدارة المركز للحصول عىل النتيجة، وبناء عىل  والطلبة المتقدمي 

ي برنامج الدراسات 
ز
النتيجة يحق للطلبة الذين حصلوا عىل الدرجات المطلوبة استكمال إجراء تسجيلهم ف

 العليا. 

 دقيقة 90: مدة االمتحان  ∙  

 : سنتان من تاري    خ ظهور نتيجة االمتحان. نتائج االمتحانصالحية   ∙ 

 :  يتكون االمتحان من: محتوى االمتحان ∙ 

                           Listeningاالستماع   .1

ي  .2
      Reading comprehensionاالستيعاب القرانئ

اكيب اللغوية  .3         Structureالير

            Written Expressionsالتعابي  الكتابية  .4

            

 



 لالمتحان الواحد تدفع لدى الدائرة المالية.  50:  تم تحديد الرسوم بواقع رسوم االمتحان ●
ً
 دينارا اردنيا

ي الدائرة المالية با:  يقوم الطالب الذين يرغبون التسجيل لالمتحان ●
ز
لتقدم لالمتحان بدفع الرسوم ف

ية / مبنز   ز كلية اآلداب /مجمع القاعات/ الطابق الثالث قبل رب  ع والحضور لمختير اللغة اإلنجلي 

 ساعة من موعد االمتحان. 

ي الجنسية  ●
ي حالة كان أردنز

ز
عىل الطالب قبل التسجيل لالمتحان ودخوله إبراز هوية األحوال المدنية ف

ي الجنسية . 
ي حالة كان غي  أردنز

ز
 أو جواز السفر ف

ي الوثائق عند الدخول لقاع
ز
وط اآلتية ف  ة االمتحان عىل : تتوفر الشر

 أن تكون الهوية أو جواز السفر ساري المفعول.  .1

ي الهوية.   .2
ز
 عدم وجود أي كش أو تلف ف

 الصورة الظاهرة حديثة وواضحة.   .3
 

ي حال ضبط أي متقدم لالمتحان بعملية غش أو تزوير أو انتحال صفة  ●
ز
ه فإنه يتحمل كامل غف ي 

ئ المسؤولية القانونية المدنية والجزائية 
ز
ي تعليمات االمتحان المكاف

ز
والتأديبية المنصوص عليها ف

ية لطلبة الدراسات العليا الصادرة عن الجامعة.  ز  للغة اإلنجلي 

 

، إذا:  ● ي التقدم لالمتحان وحقه المالي
ز
 يفقد الطالب حقه ف

 تأخر الطالب عن الجلسة المّحددة له.  .1

 تغيب الطالب عن جلسة االمتحان.  .2

 أو سارية المفعول. لم تكن وثائق الطالب سليمة  .3

 احكام عامة: 

دة تحت أي ظرف كان.  .1  رسوم التسجيل غي  مسير

 أخرى.  ةال يمكن للممتحن أن يؤجل امتحانه أو ينتقل إل جلس .2

حن الخروج من قاعة االمتحان قبل نهاية الجلسة  .3
َ
 طالقا . إال يسمح للممت

ز إل قاعة االمتحان.  .4  يمنع اصطحاب االطفال أو المرافقي 

ز قبل البدء باالمتحانإغالق كافة األجهزة الخلوية المحمولة يتوجب  .5 ، وأي وتسليمها للمراقبي 

 ممتحن يضبط بحوزته جهاز خلوي تطبق عليه تعليمات الجامعة ذات العالقة. 

ي جامعة الطفيلة التقنية والجامعة غي  مسؤول .6
ز
ز ف ز وغي  المقبولي  عن  ةاالمتحان مفتوح للمقبولي 

ية لطبة الدراسات العليا من قبل الجامعات األخرى ألغراض اعتماد االمتحان المك ز ئ للغة اإلنجلي 
ز
اف

امج الدراسات العليا.   التقدم بطلبات االلتحاق بير

 



 


