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امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية
 

ما هو امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية؟

لم الذين العين جامعة في الجدد للطلبة اإلنجليزية اللغة في الكفاءة تقييم هو المستوى تحديد اختبار من الغرض
امتحان يعقد توفل) / (آيلتس اإلنجليزية اللغة في الكفاءة شهادة امتحان في القبول درجة على الحصول من يتمكنوا
والتحدث االستماع من اللغوية المهارات جميع يغطي وهو دراسي فصل كل بداية في اإلنجليزية اللغة مستوى تحديد

والقراءة والكتابة كما يقيم أيضا معرفة الطالب لقواعد اللغة والمفردات.

 

إجادة اللغة اإلنجليزية وقواعد مستوى اللغة اإلنجليزية

اللغة مجال معلم إعداد وبرنامج القانون كلية باستثناء برامجها في تدريس كلغة اإلنجليزية اللغة العين جامعة تعتمد
مع اإلنجليزية اللغة كفاءة شهادة تقديم الجامعة في بااللتحاق الراغب الطالب فعلى لذا اإلسالمية، والتربية العربية
يلتحق االختبار، نتائج على وبناء اإلنجليزية. اللغة مستوى تحديد المتحان الطالب يخضع ذلك عكس التسجيل، طلب
العامة الجامعة متطلبات في بالتسجيل للطالب يسمح ذلك جانب وإلى اإلنجليزية. اللغة مستويات أحد في الطالب

كما يلي:

المقررة،1. المستويات من أي في دراسته أثناء اإلنجليزية اللغة كفاءة شهادة على الطالب حصول حالة في
الخاص األكاديمي والتقويم والقوانين اللوائح االعتبار في األخذ مع اللغة مستوى مساق سحب له يحق فإنه

بالجامعة.
من2. أي في بالتسجيل له يسمح فإنه اللغة، مستوى من يعفيه الذي االلتحاق اختبار في الطالب نجاح حالة في

مساقات الجامعة العامة لمدة أقصاها 18 ساعة معتمدة.
اإلنجليزية3. اللغة إجادة شهادة على الحصول قبل معتمدة ساعة 18 من أكثر دراسة للطالب يحق ال

المطلوبة.

على الطالب يحصل لم فإذا اإلسالمية، والتربية العربية اللغة مجال معلم إعداد وبرنامج القانون كلية لطلبة بالنسبة أما
یمکنه كما اإلستدراكية. اإلنجليزية اللغة مساق في التسجيل عليه فإن المستوى، تحديد امتحان في المطلوبة الدرجة

.(IRE) أیضاً التسجیل لمدة تصل إلی 9 ساعات معتمدة إلی جانب مساق اللغة اإلنجليزية اإلستدراكية
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