
 

 الى املادة ) املطلوبة اللغات االجنبيةتحديد مستوى اسس 
ً
ن تعليمات ممارسة ز( م/4استنادا

 2020لعام  في الجامعات والكليات الجامعية يالعمل األكاديم

2020الجامعية لعام أسس اللغات االجنبية بموجب تعليمات ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات 

 

 
 

 تية:اللغة األجنبية اآلتعتمد امتحانات 

 
ً
( فاارا األن   للتصااااات العلميااة  ال اا    اا  AMIDEAST  مركااا امدت اا ماا   (IBTالتوفاا)  امتحااا   :أوال

 الهندساااة فةافاااة فر عهاااا(   علاااول التل يااا)  التمااار  األسااانا   الاااايدلة   كتاااون الاااايدلة  ال ااا  ال ي ااار  

 تصااات اللغة اإلنجليزية كافة  أ ب، ترجمة، مناهج  أسالي  تادنس  اللغاة اإلنجليزياة،،،،، ((اب(( ةعالماة   

(،  التصاااااااات 69ةعالماااااة   تقااااا) عااااا    األعماااااا  ات(،  بااااااتخ التصاااااااات العلمياااااة  تصااااااا90تقااااا) عااااا   

زيااة كافااة( ةعالمااة   تقاا) عاا   تصااااات اللغااة اإلنجلي األعمااا  اتتصاااا فاسااتانا    ا جتماعيااةاإلن ااانية 

، شبرططة اضابار وقيقبة ت ببن ابرك املركبز معتمبد لبد ها طالب  اججبازةأو من املراكز املعتمدة في الدولة التي يقيم بها ،  (59 

 ااجضافة الى وقيقة اقبات اجقامة.
 

:
ً
للتصااات العلمية  ال       األسنا   الايدلة   كتون الايدلة  ال    (IELTS  امتحا  قانيا

 الهندسة فةافة فر عها(  تصااات اللغة اإلنجليزية كافة  أ ب،   علول التل ي)  التمر  ال ي ر  

(،  باتخ التصااات 6،5ترجمة، مناهج  أسالي  تدنس  اللغة اإلنجليزية،،،،، ((ب(( ةعالمة   تق) ع   

  فاستانا   ا جتماعية(،  التصااات اإلن انية 5،5ةعالمة   تق) ع    األعما  ات تصاا ةالعلمي

وذلك من املراكز اآلتية املعتمدة  ،(5زية كافة( ةعالمة   تق) ع    تصااات اللغة اإلنجلي األعما  اتتصاا

 British Council – Amman ،Oval International Academy ،UniHouse – For Consultations andمن األردك )

Studiesشرططة اضاار وقيقة ت بن ارك املركز معتمد  طال  اججازة (، أو من املراكز املعتمدة في الدولة التي يقيم بها

 ، ااجضافة الى وقيقة اقبات اجقامة.لد ها
  

:
ً
كحااد  (1B  م ااتو   للتصااااات العلميااة  تصااااات اللغااات،  سعتمااد( كحااد أ ناا  B2عتمااد م ااتو   ت قال ببا

فاسااااتانا  تصااااااات  دة لهاااالغ الغايااااةمااااماااا  ازراكااااا ازعت للتصااااااات اإلن ااااانية  ا وتاااااا ية  اإل ان ااااةأ ناااا  

اللغااااات  أللااااا ألسااااراة الل اااااب عالمااااة اللغااااة اللرن ااااية  اللغااااة األزانيااااة  اللغااااة ا ساااا انية،  اللغااااة الر سااااية، 

   اللغة الاينية،
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 :

ً
( ساعات 6تل يلخ فخ اللغة اإلنجليزية فخ (لد  ا(جامعات األن نية الرسمية فواوع   ناسة فرنامج رابعا

العاملية امتحاك مستوى اللغة اجنجليزية املكافئ لالمتحانات  عالماتله  سعتمد  معتمدة زدة فا)  ناس ي  الد

وعلوم لتخصصات العلمية )الط  وط  األسناك والصيدلة ودكتور الصيدلة والط  البيطري النحو اآلتي: ا وعلى

والهندسة اكافة فروعها وتخصصات اللغة اجنجليزية كافة )أدب، ترجمة، مناهج وأسالي  تدريس اللغة  الترهيل

( بعالمة ال تقل عن MBA) الات األعم%(، وباقي التخصصات العلمية وتخصص75،.. إلخ( بعالمة ال تقل عن ) اجنجليزية

 ".%(50بعالمة ال تقل عن ) واالجتماعية%(، والتخصصات اجنسانية 65)

 
 

:
ً
 ت لثنى م   خامسا

ً
، ثانيا

ً
 ال ند  ا  

ً
خر جاو جامعاات الاد   النا قاة ف لاد  اللغاات ازعتمادة فاخ ( ، ثالثاا، ناةعاا

 "،2020 الةليات ا(جامعية ل نة تعليمات ممانسة العم) األكا يمي فخ ا(جامعات األن نية 


