
مواعيد امتحان الكفاية باللغة العربية لطلبة الدراسات العليا لفرع عمان خالل الفصل األول من 

 8102/8102العام الجامعي 

مدرج ادناه مواعيد امتحان الكفاية باللغة العربية لطلبة الدراسات العليا التي سيتم عقدها ومكان انعقاد 

االمتحان على الطلبة الراغبين في التسجيل لهذه الجلسات مراجعة المالية لدفع رسوم االمتحان البالغة 

مات راجع الموقع االلكتروني عشرة دنانير قبل موعد االمتحان بأسبوع على األقل لمزيد من المعلو

 الخاص بامتحان اللغة العربية او راجع كلية الدراسات العليا 

 الساعة المكان التاريخ اليوم

 Student.com 0-8 01/01/8102 االثنين

 Student.com 8-3 01/01/8102 االثنين

 8-0 مختبر الدراسات العليا 82/01/8102 االثنين

 3-8 الدراسات العليا مختبر 82/01/8102 االثنين

 8-0 مختبر الدراسات العليا 08/00/8102 االثنين

 3-8 مختبر الدراسات العليا 08/00/8102 االثنين

 4-3 مختبر الدراسات العليا 08/00/8102 االثنين

 8-0 مختبر االندلس 08/00/8102 االثنين

 3-8 مختبر االندلس 08/00/8102 االثنين

 4-3 مختبر االندلس 08/00/8102 االثنين

 8-0 8مختبر علوم التأهيل  02/00/8102 االثنين

 3-8 8مختبر علوم التأهيل  02/00/8102 االثنين

 4-3 8مختبر علوم التأهيل  02/00/8102 االثنين

 8-0 مختبر الدراسات العليا 3/08/8102 االثنين

 3-8 مختبر الدراسات العليا 3/08/8102 االثنين

 4-3 مختبر الدراسات العليا 3/08/8102 االثنين

 8-0 مختبر االندلس 3/08/8102 االثنين

 3-8 مختبر االندلس 3/08/8102 االثنين

 4-3 مختبر االندلس 3/08/8102 االثنين

 8-0 مختبر الدراسات العليا 01/08/8102 االثنين

 3-8 مختبر الدراسات العليا 01/08/8102 االثنين

 8-0 مختبر االندلس 01/08/8102 االثنين

 3-8 مختبر االندلس 01/08/8102 االثنين

 

 3مالحظة مهمة مختبر االندلس ومختبر الدراسات العليا في مجمع القاعات اإلنسانية ط

إحضار كتاب من عمادة شؤون الطلبة باسم الطالب الذي  على الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة

 سيرافقهم في االمتحان على ان ال يكون طالب دراسات عليا.

 

مالحظة: لن يسمح بدخول أي طالب إلى قاعة االمتحان ما لم يكن قد حجز موعداً للجلسة قبل  

 التاريخ المذكور أعاله.



 

 .هنا اضغط لالطالع على أسس االمتحان، 

 

 ثانياً: يمكن للطلبة االسترشاد بالمراجع اآلتية لالستعداد لالمتحان: 

 عبدالسالم هارونقواعد اإلمالء_         ·

 المفرد العلم في رسم القلم_احمد الهاشمي        ·

 اإلمالء والترقيم _عبدالعليم ابراهيم        ·

 اإلمالء والترقيم _يوسف سحيمات        ·

 علم اإلمالء _علي جواد        ·

 جامع الدروس العربية _مصطفى الغالييني        ·

 أحمد الحمالويشذا العرف في فن الصرف_        ·

 

 ثالثاً: إرشادات عامة 

  على الطلبة الحضور قبل موعد االمتحان بربع ساعة.      ·

إحضار إثبات شخصية )الهوية الجامعية أو الهوية الشخصية أو جواز السفر لغير االردنيين(       ·

 .ولن يسمح بدخول القاعة بدون اثبات شخصية

في موعد جلساتهم وال يجوز الدخول لالمتحان خالفاً لموعد  على الطلبة االلتزام بالدخول      ·

 الجلسة المبين على الوصل المالي.
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