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امتحان الكفاية في اللغة العربية للطلبة المقبولين في برامج الدراسات تعليمات " 

تاريخ  (225/2017) عن مجلس العمداء بقراره رقم ةصادر " العليا

30/3/2017 

____________________________________________ 

 امتحان الكفاٌة فً اللغة العربٌة لطلبة تعلٌمات ) التعلٌمات تسمى هذه (:-1)المادة 

 اًا ، وٌعمل بها اعتبار (الدراسات العلٌا المقبولٌن فً الجامعة األردنٌة 

 .2017/2018من بدء العام الجامعً 

 ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً المبٌنة إزاءها، ما لم تدل (:-2)المادة 

 :- ذلكالقرٌنة على غٌر

 و إجراءه واإلشراف علٌه االمتحان إعداد اللجنة التً تتولى :ةـــلجنال

 .نتائجهوإعالن 

  المقبولٌن فً برامجطلبةل امتحان الكفاٌة فً اللغة العربٌة ل:االمتحان

.  الدراسات العلٌا 

.  كلٌة الدراسات العلٌا:ةــــالكلي

 . قسم اللغة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب:القســم 

.  طالب الماجستٌر أو الدكتوراه:الطالــب

 :-تتألف اللجنة من (:-3)المادة 

 اــًا رئٌس/ ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكلًالد ــــــــــــــعمً -

ا/ م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسالس ـــــــــــــرئً -  عضوًا

ا / ك ــكلٌة الملمنسق االمتحانات المحوسبة فً  -  عضوًا

ات ــــــــا المعلومـــ الثانً لتكنولوجًعبد هللا

 س ــــــتدريالة ــاثنٌن من أعضاء هٌئعضوٌن  -

 ممن تنطبق علٌهم شروط التدرٌـــــس قسم فً ال

 واإلشراف على طلبـــــة الدراسات العلٌـــــــــا

 ٌتضمن االمتحان محورٌن أحدهما ٌقٌس سالمة اللغة من خالل معرفة (:-4)المادة 

 .واآلخر ٌقٌس سالمة التعبٌر فً النص المكتوب. القدرات النحوٌة

 .ٌعقد االمتحان بداٌة كل فصل دراسً (:-5)المادة 
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 . ٌقوم القسم بإعداد مادتٌن متخصصتٌن فً المحورٌن السابقٌن(:-6)المادة 

فما  (%70)ٌُعد الطالب ناجحاًا فً االمتحان إذا حصل على عالمة - أ(:7)المادة 

 .فوق

فً االمتحان، فعلٌه  (%69-50)إذا حصل الطالب على عالمة - ب

من هذه  (6)دراسة مادة واحدة من المادتٌن المشار إلٌهما فً المادة 

 . التعلٌمات ٌحددها القسم

ا إذا حصل على عالمة أقل من - ج وعلٌه  (%50)ٌُعد الطالب راسبًا

 .من هذه التعلٌمات (6)دراسة المادتٌن المشار إلٌهما فً المادة 

ٌُسمح له بالتقدم مرة - د ا إذا تغٌب عن االمتحان وال  ٌُعد الطالب راسبًا

من هذه  (6)ثانٌة، وعلٌه دراسة المادتٌن المشار إلٌهما فً المادة 

 .التعلٌمات

ٌُعفى من االمتحان الطلبة غٌر الناطقٌن بالعربٌة الذٌن ٌدرسون فً - هـ

 .الجامعة بلغات أخرى غٌر العربٌة

 . ال ٌجوز للطالب التقدم لالمتحان أكثرمن مرة واحدة (:-8)المادة 

 تتولى الكلٌة اإلعالن عن موعد االمتحان وتفاصٌله قبل بداٌة الفصل (:-9)المادة 

 .الدراسً

ٌُعفى من التقدم  (:-10)المادة إذا نجح الطالب المقبول فً برنامج ما فً االمتحان 

 . له عند االلتحاق فً أي برنامج آخر

ا من الطالب المتقدم لالمتحان بدل خدمات  (50)ٌُستوفى مبلغ - (:11)المادة دٌنارًا

 .االمتحان

أسس امتحان الكفاٌة فً اللغة العربٌة لطلبة )ُتلغً هذه التعلٌمات  (:-12)المادة 

الصادرة عن مجلس  (الدراسات العلٌا المقبولٌن فً الجامعة األردنٌة

وأي . 8/10/2012تارٌخ  (1201/2012)العمداء بقراره رقم 

 . أسس أو قرارات أخرى تتعارض معها

 ٌبت مجلس العمداء فً الحاالت التً لم ٌرد علٌها نص فً هذه -(:13)المادة 

 . التعلٌمات

 


