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 وفوك أ جامعة

 يزية لجنغة اإلللباية  معايير عبور الدورة التحضير

 

 

 في تطبيقها الواجب والمبادئ اإلجراءات تطبق ،(اإلنجليزية باللغة ٪ 30) الجزئية أو الكاملة األجنبية اللغة ذات البرامج  في

  جل أ من المطلوبة االحكامو شروطلا  وفوكأ جامعة  تطبق ،ةاإلنجليزي باللغة يري ضالتح بالصف لتحاقلل  اإللزامي التعليم

 . يريةضالتح السنة

 

 اإلنجليزية اللغة ريةيضالسنة التح من اإلعفاء

 .اإلنجليزية اللغة إتقان امتحان في 100 أصل من األقل على نقطة 60 لديهم من (أ

  OSYM قبل من( YDS) اإلنجليزية اللغة في الكفاءة امتحان من نقطة 50 عن يقل ماال على  لبطاال يحصل نأ (ب

 . OSYM قبل من المقبولة الدولية األجنبية اللغة المتحانات معادلة درجة هيدل مكافئ نمتحاا أو

  دولة  في درس األخيرة( 3) الثالث السنوات في األقل وعلىأ ليزيةجناإل االم لغته بلد في مواطنا   يكون نأ  على (ت

 .ليزيةجناإل باللغة فيها الثانوي التعليم مؤسسات

 الجامعات إحدى في  أو اإلنجليزية باللغة اللغة  يتحدث الذي البلد في التعليم الدكتوراه أو والماجستير البكالوريوس (د

 .االنكليزية باللغة فيها التدريس برنامج التي التركية،

 من غيرها أو الجامعة في األقل على واحد عام لمدة اإلنجليزي التحضيري البرنامج في انجحو الذين أولئك( ه

 .العالي تعليمال مؤسسات

 

 :كوفوأفي جامعة  إلنجليزيةاغة لل تحضيرية دورة

( ستماعواإل والتحدث والكتابة القراءة) اللغة لتعلم الالزمة والمهارات التحضيرية الصفوف في الدورات معالجة تتم

 لتدريس الموحد يالمرجع األوروبي للطار ا  وفقو للمستويات ا  وفق يختلف الدورة محتوى أن من الرغم على. ككل

 (.متوسط+ ) B1 و( أساسي) A1 مستوى على تأسيسه يتم فإنه ،األوروبية اللغات

 .B2 مستوى على الدورة محتوى إعداد يتم( ELT) اإلنجليزية اللغة تدريس

  الحصول  درجة من ٪  60 و الدراسي العام في األداء درجات وتقييم االمتحانات جميع من٪  40 بين الجمع يتم

 .كانون الثاني شهر في اإلنجليزية اللغة امتحان من عليها

  الذين  للطالب يحق. 100 أصل من  األقل على 60 النتيجة تكون أن يجب ،بنجاح التحضيري الصف إلكمال

 .اإلنجليزية اللغة في٪(  30) جزئيا   أو٪(  100) الجامعية برامجهم مواصلة ستنتاجاإل هذا إلى وصلوا

( متتاليين) عامين في ةاإلنجليزي اللغةب التحضيري الصف إكمال من نوامكم يتل الذين الطالب فصل سيتم: مالحظة

 .البرنامج من


