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 في درجة على ويحصلون الدراسي، ترمال نهاية في في كل مادة ةعملي درجة على الطالب يحصل -

 ستكون، النهائي االمتحان ونتيجة العملي درجاتل االجمالية النتيجة ي،الدراس الفصل نهاية امتحان

 .الطالب طلب على بناء الصادرة لشهادةالدرجة النهائية التي ستكتب في ا

 () امتحان للتدريب على اإلمتحان النهائي فقط وهمية امتحان الطالب يكتب الدراسي الفصل بداية في  -

 .النهائي لالمتحان فهم على للحصول

 :الدراسةانهاء  متطلبات

 األعمال الدراسية في لمشاركةوا اجباتإكمال الوو ،بانتظام الدروس ورحض الطالب على يجب -

 .الصفب

المعطاة لهم خالل الفصل الدراسي للحصول على  والواجبات على الطالب استكمال جميع المهام -

 درجات العملي.

 النهائي. الترم خوض إمتحان في جميع المواد فقط للطالب الذين حصلوا على درجات العملي  يجوز -

 الفصل نهاية في واحدة مرة متحاناال إعادة يمكنه ،نهاية الترم امتحان في الطالب فشل في حال -

 .ة للفصل الدراسيالنهائي االمتحان من أسبوعقبل  ليس ولكن ،الدراسي

 :غيابال

 على الحصول أجل من. الغياب عن منتظمة رسائل الطالب ويتلقى إلكترونيا الحضور تسجيل يتم -

 يتم استخدامه ذيال اإللكتروني البريد عنوان تسجيل الطالبجميع  على يجب الالزمة، المعلومات جميع

 .(CooSpace  كوسباس) اإللكتروني النظام في

 فصل خالل الحضور ساعات من( حضور ساعة 30٪ )10 من أكثر الطالب يغيب أن يمكن ال -

ولن يتمكن  ،الدورات إكماللن يستطيع الطالب  النسبة المذكرة من أكثر الغياب حال في. واحد دراسي

 تنهي ذلك، إلى وباإلضافة. شهادة على حصول، ومن ثم لن يالفصل الدراسي نهاية امتحاناجراء  من

يتمكن من اكمال واللجوء بإن الطالب لم  الهجرة مكتب إبالغويتم ويتم فصله،  الطالب وضع الجامعة

 .دراسته

 .الطالب غياب تسجيل لمعلمل يجوز ، دقائق 10 من أكثرعن الدرس  الطالب تأخر حالة في -

في  للمشاركة الالزمةأدوات الدراسة إذا لم يحمل و ،تحضير دون للصف الطالب وصول حالة في -

 .الفصل، ويتم تسجيله غياب مغادرة من الطالب يطلب أن للمعلم يجوز ،تطبقيةالاألعمال 

 بدء بعد دقيقة 20 غضون في الطالب يصل مول دراسة يوم أي في درس منأكثر وجود حالة في -

 .تسجيل الطالب غياب وسيتم اليوم ذلكدروس  جميع إلغاء يتمس األول،الدرس 

 نظام الدراسة.الغياب فقط في الحاالت المحددة في شروط  بوليمكن ق   -

 

 

 



  

 

 :تقدير

 :التالية المهام إنجاز على العملية الدرجات تعتمد

 اختبارات منتظمة للمفرادات وقواعد اللغة، -

 تقدم،منتظمة لل اختبارات -

 شفهي،الوالتقديم  العروض -

 الصف، إلى المقدمة المقاالت -

 المنزلية، الواجبات -

 .ةالطبقي لاعماأل في المشاركة -

 :امتحان نهاية الترم

 .الدخول لمفرداتل اختبار -

 (.والكتابة واالستيعاب القراءة اللغة، قواعدو: القراءةو الكتابةالختبار مهارات ) متحان كتابيا -

 (.والفهم االستماعو: االستماعو ثيالحدالختبار مهارات )امتحان شفهي  -

 االمتحان إعادة رسوم إعادة االمتحان عندما يتم تسديد له يجوز االمتحان، في الطالب فشل حال في -

 .المناسب الوقت في

 بمجردتحسين الدرجة  ،الفصل الدراسي نهاية امتحان درجة تحسنيجوز للطالب الذين يرغبون في  -

 حالة فيأما  في اختبارات المهارات. واقد فشلوا إذا كان بشرط المناسب، الوقت في الالزمة الرسوم دفع

 ت درجة التحسينكان لو حتىستكون الدرجة النهائية  التحسن امتحان درجةف ،الدرجة تحسين امتحان

 .السابق االمتحاندرجة  من أقل

 :هام

 .الفصل الدراسي نهاية امتحان لبدء المفردات اختبار في٪ 60 على الحصول يجب

 .االمتحان الجتياز اتالمهار اختبار في األقل على٪ 40 على الحصول يجب

 :االمتحان نتيجة من األدنى والحدمصادر وال المحتوى

 :والمصادر المحتوى( 1

 وفقامخصصة ال) الدراسية لكتبل كاملةتهم المعرف أن يظهروا الطالب على يجب عام، كمبدأ

 إلى لمرورل ،الفصل الدراسي نهاية امتحان في عليهحسب الحد األدنى الذي يحصل و ،لمستوياتل

 الكتب نفس التحضيري البرنامج يستخدم(. الماجستير/  البكالوريوس برنامج بدء أو التالي المستوى

 .اإلضافيةوالمراجع  الموارد من ثيرالتي تنتهي بك األساسية والمواد

B1-B2 - مستوى يعادل ما أي) خرأ مرجع الثالث اإلصدار اإلنجليزية اللغة ملف IELTS  إيلتس 

 .(الثاني الدراسي الفصل لبدء االمتحانإظهاره عن  يجب،  5.0
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