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 نامق كمال  كيرداغت  جامعة 

 اإلنجليزية  للغة التحضيرية الدورة جتيازإ معايير

 

 اإلنجليزية للغة جتياز الدورة التحضيريةإشروط 

 

 اإلنجليزية لصف التحضيري للغةاإلعفاء من ا (أ

 : التالية الحاالت في التحضيري الصف من الطالب يعفى (1

 .للغة االنجليزية فاءة كال امتحاناجتياز  (أ

 .والدولية الوطنية االمتحانات من التالية االمتحانات من كافية درجة على  الحصول (ب

 

 : الصف التحضيري من لإلعفاء األجنبية اتللغ الدولي أو الوطني اتاللغ امتحان درجات

 

امتحان االعفاء من 

المدرسة العليا 

 االجنبية للغات

YDS TOEFL 

IBT 

TOEFL 

CBT 

 

TOEFL 

PBT 

 

IELTS  

 )بكافة فروعه( 

FCE PET 

60 60 55 135 430 4.5 - B 

 

للطلبة القادمين من البلدان التي تعّرف اللغة األجنبية كلغة للتعليم ويتم التحدث بها بشكل رسمي، بحيث يكون  (ت

في مؤسساتها وأنهى هذه المرحلة بشكل رسمي من هذه المؤسسات، في  يثانوالالطالب قد تلقى تعليمه 

 قل.السنوات الثالث األخيرة على اال

 

يعفى الطالب الذين أكملوا الصف التحضيري بنجاح وحصلوا على نقاط معادلة في الجامعات األخرى، إلى   )2   

. ومع ذلك، يعد ية اللغات األجنبيةجانب تقديم شهادات النجاح الخاصة بهم وقبولها من قبل مجلس اإلدارة لكل

 .التقديم تاريخ من متحان ثالثة سنواتالشرط األساسي لإلعفاء هو أن ال يتعدى تاريخ دخول اإل

 

 يتم  للجامعة، النهائية التسجيل فترة خالل المدرسة العليا للغات االجنبية ةدارإل احجالن وثائق تقديم حالة في 3)      

 رفبص. المستوى وتحديد القدرات اختبار إجراء قبل  لي االع عهدملل اإلداري المجلس قبل من تثبيتها وإعالن نتيجتها

  المدرسة إدارة  قبل من الدراسي الفصل من األولين األسبوعين خالل المقدمة الوثائق تقييم يتم رة،الفت هذه عن النظر

 .التحضيري  الصف من معادلة وثائق قبول تم الذين الطالب إعفاء يتمو ،العليا

 

  النجاح والتقييم (ب

 درجات نجاح الطلبة في الصف التحضيري؛
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 االمتحان  هذا إجراء تم إذا  .100 أصل  من  درجة 60 عن يقل ال ما :ن القدراتالنجاح في امتحا درجة (أ

 .ا  ناجح لكي يعتبرمراحل كل ال في درجة 100من  60 يحصل الطالب على معدل أن يجب مراحل، على

٪ 30و ٪ من كل اختبار من االختبارات النصفية الثالثة10 حتساب الدرجة في نهاية السنة بجمعإيتم  (ب

  ه دائأدرجات لتطور ملف الطلب و المتوسط الحسابي لمعد يالتي تتمثل ف متحانات الصغيرةالا  من

 .ةنهاية السن ٪ من درجة اختبار40و الطالبوملفات تطوير 

 

 .الحاالتهذه  في األجنبية  للغة التحضيري الصف من الطالب يعفى           

 

 الدورة التحضيرية للغة األلمانية:        

 االمتحان هذا إجراء تم إذا  .100 أصل من درجة 65 عن يقل الا بم  الكفاءة امتحان يجتازون الذين الطلبة (أ

 65 يحصل الطالب على معدل أن القسم يجبوبحسب المعدل الموضح من قبل مجلس إدارة مراحل،  على

 .ا  جحنا لكي يعتبر  مراحلالكل  فيدرجة  100من 

 أو  العالي التعليم مجلسالتي تقبلها  الوطنية االمتحانات من أدنى دكح درجة 65 على حصلوا الذين أولئك (ب

 . األقلعلى  BI مستوى فيدولية   متحانإ شهادة على حصلوا الذين

 أنها على قبولها  تم والتي الدولية أو الوطنية االمتحانات من عليها الحصول تم التي الدرجات تقييم يتم كيل (ت

 .تقديمال تاريخ من اتسنو ثالث الفحص يتجاوز أاليشترط  مكافئة

من  ثبات انهاءهم للصف التحضيري بأوراق رسميةإفي حال  من الصف التحضيري الطالبتم اعفاء ي (ث

 .لتحضيريا  لصفا في أدنى كحد 65 األقسام ذات الصلة من الجامعات األخرى بدرجة نجاح مكافئة لدرجة

  إدارة  مجلس يقوم. النهائية التسجيل فترة خالل المعنية الكلية الطلبة في ونلشؤ الشهادات المكافئة تسليم تمي (ج

 .والمستوى الكفاءة اختبار قبل الكلية بإصدار النتيجة

  الحصول  تم التي والمشاريع األجل القصيرة واالختباراتاالمتحانات النصفية  تازواإج الذين  الطالب عتبري (ح

 الى االمتحان الدخول دون ريالتحضي الصف في ينناجح ،فما فوق 80بدرجة  الدراسي امالع خالل عليها

 . الذي يليه الصف إلى مباشرة الطالب هؤالءويرفّع . النهائي

 

 للغة الفرنسية يةتحضيرالدورة ال        

والتي وراق رسمية بأ الدولية أو/  و الوطنية األجنبية اللغة اختباراتثبتوا حصولهم على أالطالب الذين  (أ

 .قبل الجامعةيتم تحديد درجة النجاح فيها من 

 قبل من الدراسي العام بداية في سيعقد الذي الفرنسية اللغة في الكفاءة امتحان يجتازون الذين أولئك (ب

 .األولى السنة إلى مباشرة أخذهم يتم الجامعة

 

 دورة التحضيرية للغة العربية ال         
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 ينجح لكي. التحضيري دخلون الصفي ناالمتحا اجتياز أو اإلعفاء امتحان دخول يستطيعون ال الذين الطالب 

 .درجة 100درجة على األقل من اصل  CB-60  على يحصلوا أن يجب الطالب،

          


