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ً
( 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 العلمياااااااااة 90تااااااااادلاإل اللغاااااااااة ا،نملاهجاااااااااة        ااااااااا ((  ع ماااااااااة   ت ااااااااا  عااااااااا   

  اااااات نا    ا جتماعيااااة(   التت  ااااات ا،ي ااااانية 69 ع مااااة   ت اااا  عاااا    األعمااااا  ات تت  اااا

أو مننننن امل ا نننن   ، (59هجااااة بافااااة(  ع مااااة   ت اااا  عاااا    تت  ااااات اللغااااة ا،نملا األعمااااا  اتتت  اااا

، شنننن اطة ا وننننار وتي ننننة تزبنننند لنننن   امل  نننن  معتمنننند لنننند  ا طالننننج اةجننننازةاملعتمنننندة فنننني الدولننننة ال نننني ي نننني    ننننا 

 لاةضافة الى وتي ة اتبات اةقامة.
 

:
ً
فرر األلل  للتت  اات العلمياة  الطاط  م  مركم املجلإل الث افت البرجطايي (IELTS  امتحا  تانيا

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

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

 األعمااااا  ات تت  اااا (   باااااات التت  ااااات العلميااااة5 6ا،نملاهجااااة        اااا ((  ع مااااة   ت اااا  عاااا   

 األعماااااا  اتتت  ااااا   ااااااات نا   ا جتماعياااااة(   التت  اااااات ا،ي ااااانية 5 5 ع مااااة   ت ااااا  عااااا   

أو منن امل ا ن  املعتمندة فني الدولنة ال ني ي ني    (5هجة بافة(  ع مة   ت   عا    تت  ات اللغة ا،نملا

 ، لاةضافة الى وتي ة اتبات اةقامة.ش اطة ا وار وتي ة تزبد ل   امل    معتمد لد  ا طالج اةجازة  ا 

  

:
ً
 م ااتو   للتت  اات العلميااة  تت  ااات اللغااات   اعتمااد( كحااد  لياا  B2عتمااد م ااتو     تالزنا

 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 
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 :
ً
( 6للااة  رنامج تل يلت فت اللغة ا،نملاهجة فت  حد  ا جامعات األللنية الرامية  واةع  رابعا

امتحا  مستوى اللغة اةنجليزية املكافئ  ع ماتله  اعتمد   احدااعات معتمدة كدة ف   للاس ي 

لتخصصات العلمية )الطج وطج األسنا  والصيدلة ود تور ا :تيالنحو اآل وعلىالعاملية لالمتحانات 

والهندسة لكافة ف وعها وتخصصات اللغة اةنجليزية كافة  وعلوم الت هيلالصيدلة والطج البيط ي 

%(، وباقي 75)أدب، ت جمة، مناهج وأساليج تدريس اللغة اةنجليزية،.. إلخ( بعالمة ال ت ل عن )

%(، والتخصصات اةنسانية 65ة ال ت ل عن )( بعالمMBA) عمالات األ التخصصات العلمية وتخصص

 ."%(50بعالمة ال ت ل عن ) واالجتماعية

 
 

:
ً
   تثنى م   خامسا

ً
  ثانيا

ً
 ال ند  ا  

ً
خر ماو جامعاات الاد   الناا اة   حاد  اللغاات (   ثالثا  لا عا

اااالجوي فاااات ا جامعااااات األللنيااااة  الفليااااات ا جامعيااااة ل اااانة  اكعتمااادة فاااات تعليمااااات ممالاااااة العماااا  األبا

2020 " 


