
 

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

 2020لعام  في الجامعات والكليات الجامعية يتعليمات ممارسة العمل األكاديم

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

 

 
 

 تية:اللغة األجنبية اآلتعتمد امتحانات 

 
ً
( فاااارر األلل  للتت  اااات العلميااااة AMIDEAST  مركااام امد  ااا ماااا   (IBTالتوفااا   امتحاااا   :أوال

  علاااول التل يااا   التمااار   الطاااط  ااااط األاااانا   ال ااايدلة  لكتاااول ال ااايدلة  الطاااط ال يطااار  

 الهندااااااة  فافاااااة فر عهاااااا(  تت  اااااات اللغاااااة ا،نملاهجاااااة بافاااااة   ل   ترجماااااة  مناااااا     اااااااليط 

(   بااااااااااات  التت  اااااااااات العلميااااااااااة 90  إلااااااااا (( قع مااااااااااة   ت ااااااااا  عااااااااا   ... ا،نملاهجااااااااااةتااااااااادل   اللغاااااااااة 

  اااااات نا    ا جتماعيااااة(   التت  ااااات ا،ي ااااانية 69قع مااااة   ت اااا  عااا    األعمااااا  ات تت  ااا

 (.59 تت  ات اللغة ا،نملاهجة بافة( قع مة   ت   ع    األعما  اتتت  
 

:
ً
فرر األلل  للتت  اات العلمياة  الطاط  م  مركم املجل  الث اف  البرجطايي (IELTS  امتحا  ثانيا

 الهنداااة   علااول التل ياا   التماار   اااط األااانا   ال اايدلة  لكتااول ال اايدلة  الطااط ال يطاار  

  اااااليط تااادل   اللغاااة   تت  اااات اللغاااة ا،نملاهجاااة بافاااة   ل   ترجماااة  مناااا   فافاااة فر عهاااا( 

 األعمااااا  ات تت  اااا (   بااااات  التت  ااااات العلميااااة6.5...  إلاااا (( قع مااااة   ت اااا  عاااا    ا،نملاهجااااة

 األعمااااا  اتتت  اااا   اااااات نا   ا جتماعيااااة(   التت  ااااات ا،ي ااااانية 5.5قع مااااة   ت اااا  عاااا   

 (. 5هجة بافة( قع مة   ت   ع    تت  ات اللغة ا،نملا

  

:
ً
 م ااتو   للتت  اات العلميااة  تت  ااات اللغااات    عتمااد( كحااد  لياا  B2عتمااد م ااتو     ثالثاا

 1B)   دة لهاااال الغاجاااةمااامااا  اكراكااام اكعت للتت  اااات ا،ي اااانية  ا ةت اااالجة  ا،لال اااةكحاااد  ليااا 

 اات نا  تت  ات اللغات  ذلك ألغراض احت ا  ع ماة اللغاة النري اية  اللغاة األكانياة  اللغاة 

  ا ا انية   اللغة الر اية   اللغة ال ينية.
 

 :
ً
( 6للاااااة  رناااامل تااال يغ  فااا  اللغاااة ا،نملاهجاااة فااا  إحاااد  الجامعاااات األللنياااة الراااامية  واةااا   رابعاااا

 . احدااعات معتمدة كدة ف   للاس ي 
 

:
ً
   تثنى م   خامسا

ً
  ثانيا

ً
 ال ند  ا  

ً
خر ماو جامعاات الاد   الناا اة   حاد  اللغاات (   ثالثا  لاقعا

اااالجوي فاااا  الجامعااااات األللنيااااة  الفليااااات الجامعيااااة ل اااانة  اكعتمااادة فاااا  تعليمااااات ممالاااااة العماااا  األبا

2020." 


