
 مواعيد امتحان الكفاية باللغة العربية 

 2018/2019 الصيفيالفصل الدراسي  –فرع عمان 

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

الراغبين في طلبة الدراسات العليا على ، 2018/2019من العام الجامعي  الصيفيخالل الفصل االمتحان 

التسجيل لهذه الجلسات مراجعة الدائرة المالية لدفع رسوم االمتحان البالغة عشرة دنانير قبل موعد االمتحان 

على األقل لمزيد من المعلومات راجع الموقع االلكتروني الخاص بامتحان الكفاية باللغة العربية  ينبيوم

 يااو راجع كلية الدراسات العل

 المختبر الساعة التاريخ اليوم

 الدراسات العليا  1-12 13/6/2019 الخميس
 الدراسات العليا  2-1 13/6/2019 الخميس
 الدراسات العليا  1-12 20/6/2019 الخميس
 الدراسات العليا  2-1 20/6/2019 الخميس
 الدراسات العليا  1-12 25/6/2019 الثالثاء
 الدراسات العليا  2-1 25/6/2019 الثالثاء
 الدراسات العليا  1-12 4/7/2019 الخميس
 الدراسات العليا  2-1 4/7/2019 الخميس

 

 مالحظات مهمة:

  مجمع القاعات اإلنسانية في الطابق الثالث في موجودالدراسات العليا مختبر   

 عشرة دنانير( الطلبة الراغبين بالتقدم لالمتحان ضرورة دفع الرسوم )والبالغة قيمتها  على

لتثبيت  قبل موعد االمتحان بيوم على األقل وذلك الدائرة المالية في وحدة القبول والتسجيل في

، ولن يسمح بدخول االمتحان الموعد على الوصل المالي الكترونياً ولن يسمح بالدفع يوم االمتحان

  .على سجالت التسجيل الطالبما لم يكن اسم 

  في  الموافقعلى الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة إحضار كتاب من عمادة شؤون الطلبة باسم

 االمتحان على ان ال يكون طالب دراسات عليا.

 .على الطلبة الحضور قبل موعد االمتحان بربع ساعة  

  االردنيين( ولن شخصية )الهوية الجامعية أو الهوية الشخصية أو جواز السفر لغير الإحضار إثبات

 .يسمح بدخول القاعة بدون اثبات شخصية

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

 المالي. المبين على الوصل 



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

 .التاريخ المذكور أعاله

 .هنا اضغط لالطالع على أسس االمتحان،  

 بالمراجع اآلتية لالستعداد لالمتحان:يمكن للطلبة االسترشاد  

 قواعد اإلمالء_ عبدالسالم هارون        ·

 المفرد العلم في رسم القلم_احمد الهاشمي        ·

 اإلمالء والترقيم _عبدالعليم ابراهيم        ·

 اإلمالء والترقيم _يوسف سحيمات        ·

 علم اإلمالء _علي جواد        ·

 روس العربية _مصطفى الغاليينيجامع الد        ·

 شذا العرف في فن الصرف_أحمد الحمالوي        ·

http://graduatedstudies.ju.edu.jo/ar/Arabic/Documents/New%20Arabic%20Language%20Proficiency%20Test%20Issued%20on%20October%209th,%202017.pdf

