
أسس امتحان الكفاية في اللغة العربية للطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا 

 9/10/2017تاريخ  (1353/2017)صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة "من  (4)استنادا لنص المادة 

 " تعليمات منح درجة الدكتوراه في الجامعة االردنية"من  (4)والمادة " االردنية
 

 امتحان الكفاٌة فً اللغة العربٌة لطلبة الدراسات العلٌا أسس ) األسستسمى هذه (:1)المادة 

، وٌعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعً  (المقبولٌن فً الجامعة األردنٌة 

2017/2018. 

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

 : ذلك

 .امتحان الكفاٌة فً اللغة العربٌة لطلبة الدراسات العلٌا :االمتحــــــــــان
اللجنة التً تتولى اإلشراف على االمتحان وإعداده وإجرائه وإعالن :لجنةاالمتحان

 نتائجه 
 . كلٌة الدراسات العلٌا:الكليـــــــــــــة
 مجلس الكلٌة:المجلـــــــــس

 
 : تتألف لجنة االمتحان على النحو التالً(:3)المادة 

 رئٌسا: عمٌد الكلٌة -
 عضوا: رئٌس قسم اللغة العربٌة وآدابهـا -
 عضوا/    منسق االمتحانات المحوسبة  -

 فً كلٌة الملك عبدهللا الثانً 
 لتكنولوجٌا المعلومات

 عضوٌن اثنٌن  منقسم اللغة العربٌة  -
 وآدابها ممن تنطبق علٌهم شروط

 .                   االشراف على طلبة الدراسات العلٌا
 

ٌتضمن االمتحان  محورٌن احدهما ٌقٌس سالمة اللغة من خالل معرفة القدرات (: 4)المادة 

 .النحوٌة واآلخر ٌقٌس سالمة التعبٌر فً النص المكتوب
 

 ٌعقد االمتحان اكثر من مرة خالل العام الجامعً فً المواعٌد التً ٌحددها مجلس - أ(: 5)المادة 

 .الكلٌة
 تتولى الكلٌة االعالن عن التسجٌل لالمتحان ووضع الترتٌبات االدارٌة الالزمة-ب
 

 %.60تكون عالمة النجاح فً االمتحان -  أ(: 6)المادة 

ٌعفى من التقدم لالمتحان الطلبة غٌر الناطقٌن بالعربٌة بما فٌهم من هم من -             ب
اصول عربٌة  وٌدرسون بلغات اخرى ، على أن ال ٌكون قد حصل على شهادة 

امتحان الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها باللغة  العربٌة وأي درجة جامعٌة باللغة 
 .العربٌة 

 



 
 
 
 

ٌشترط النجاح فً االمتحان التقدم لالمتحان الشامل فً الماجستٌر أو مناقشة -أ(:7)المادة 

 .الرسالة أو األطروحة 
إذا نجح الطالب فً هذا االمتحان فً أي برنامج دراسات علٌا ، ٌعفً من - ب

 .التقدم لالمتحان فً أي برنامج دراسات علٌا آخر فً الجامعة
إذا اخفق الطالب فً االمتحان فله أن ٌعٌده حتى ٌنجح فٌه أو أن ٌجتاز مادة - ج

متخصصة ٌعدها قسم اللغة العربٌة وآدابها فً الجامعة، وٌجوز للطالب التقدم 
 .لالمتحان أثناء دراسة المادة  

 .ٌعتبر الطالب الذي ٌتغٌب عن االمتحان راسبا فٌه- د.
 

 .تستوفى الرسوم المحددة من قبل مجلس امناء الجامعة عند التسجٌل لالمتحان (: 8)المادة 

 

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه االسس(: 9)المادة 

 

تعليمات امتحان الكفاية في اللغة العربية لطلبة الدراسات )تلغي هذه األسس(: 10)المادة 

الصادرة عن مجلس العمداء  (العليا المقبولين في الجامعة األردنية 

وأي تعليمات أوأسسأو . 30/3/2017تاريخ  (225/2017)بقراره رقم 

 .قرارات صادرة قبلها تتعلق بامتحان الكفاية الجامعيةفي اللغة العربية

 

*********************************** 


