
 امتحانات تحديد المستوى

كما ، (اإلنكليزّية أو الفرنسّية تبعًا لالختصاص)جنبية المتحانات تحديد المستوى في اللغات العربية واأليخضع الطالب الجدد 

 فقًا لآلتي:و في بعض الموادتحديد المستوى لامتحانات إجراء يتطلب التسجيل في بعض اختصاصات الجامعة 

 االمتحانات المطلوبة الكلّية/ القسم

كلّية التربية (تعليم لغة عربية وأدب أطفال، تربية مختّصة، 

 طفولة مبكرة)

 لغة عربية -

لغة أجنبية (إنكليزّية أو فرنسّية بحسب اللغة الثانية  -

 للطالب)

 إنكليزّية وأدب أطفال)كلّية التربية (تعليم لغة 
 لغة عربية -

 لغة إنكليزّية -

 كلّية التربية (تعليم علوم ورياضّيات)

 لغة عربية -

لغة أجنبية (إنكليزّية أو فرنسّية بحسب اللغة الثانية  -

 للطالب)

 علوم -

 رياضّيات -

 كلّية التربية (تربية بدنية)

 لغة عربية -

الثانية لغة أجنبية (إنكليزّية أو فرنسّية بحسب اللغة  -

 للطالب)

 مقابلة شفهية -

  اختبار عملي لقياس المهارات البدنّية -

يتوقف التسجيل في تركيز التربية البدنّية على  مالحظة:

 .الخاّصة به تخّطي االختبارات

 كلّية اإلدارة 

 لغة عربية -

 لغة إنكليزّية -

 (رابط)رياضّيات  -

 قسم علوم الكمبيوتر

 لغة عربية -

 لغة إنكليزّية -

 (رابط)رياضّيات  -

 معلوماتّية -

 قسم اإلعالم

 لغة عربية -

لغة أجنبية (إنكليزّية أو فرنسّية بحسب اللغة الثانية  -

 للطالب)

 معلوماتّية -

 



  الدعممقّررات و نتائج امتحانات تحديد المستوى

 بالمقّررات التي تناسبهم وفقًا لآلتي:الجدد يلتحق الطالب بناًء على نتائج امتحانات تحديد المستوى 

 امتحان اللغة اإلنكليزّية

 المقّرر 100العالمة/

0-24 ENGL010- Remedial English I 

25-44 ENGL020- Remedial English II 

45-60 ENGL030- Remedial English III 

X ≤ 60 ENGL201-English Communication Skills I 

 العربيةامتحان اللغة 

 المقّرر 100العالمة/

50 > X ARAB010 - Remedial Arabic 

X ≤ 50 ARAB201-Arabic Communication Skills I 

 60/100عليهم نيل عالمة فإّن بالنسبة للطالب الذين يرغبون في التسجيل في اختصاص تعليم اللغة العربية وادب األطفال، 

 .في اللغة العربية تحديد المستوىفي امتحان على األقل 

 الفرنسّيةامتحان اللغة 

 المقّرر 100العالمة/

50 > X FRAN010-Remedial French  

X ≤ 50 FRAN201-French Communication Skills I 

 لبرنامج التربية/تعليم العلوم والرياضّياتامتحاني العلوم والرياضيات 

 المقّرر 100العالمة/ االمتحان

  X EDMS010 -Pre Math < 50 الرياضّيات

  X EDMS020 -Pre Science < 50 العلوم

 امتحان الرياضّيات لبرنامجّي اإلدارة وعلوم الكمبيوتر 

 المقّرر 100العالمة/ البرنامج

 X Math010-Remedial Math < 50 علوم الكمبيوتر

 X Math010-Remedial Math < 50 اإلدارة



 وعلوم الكمبيوتر  اإلعالملبرنامجّي  المعلوماتّيةامتحان 

 المقّرر 100العالمة/ البرنامج

  X CSCI010-Remedial IT < 50 علوم الكمبيوتر

 X CSCI010-Remedial IT < 50 اإلعالم

 

 

 

 


