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 مقدمة

 نجليزية برنامج اللغة لا  يعد
ً
 جزءا

 
مستوى  تطوير لى ، ويهدف إالسنة التحضيرية من رئيسا

لغة إنها ب املستجدين ليتمكنوا من الدراسة في الجامعة حيث نجليزية لدى الطل اللغة لا 

 ليتمكن الطالب لانجليزيةتقان اللغة إ دويع .فيها التدريس
ً
ررات فهم واستيعاب املق من مهما

عة بشكل اموتسعى الج .كاديمية والتواصل مع ألاساتذةوكذلك إعداد التقارير ألا ،الدراسية

على ويتوجب . تحقيق ذلكفي ملساعدة الطالب  لانجليزيةاللغة  برنامجلى تطوير مستمر إ

الطالب بذل قصارى الجهد في تحصيل اللغة وتطوير قدراته باالستفادة من الفرص التعليمية 

ستماع وممارسة تطوير الذات من خلل القراءة والا وكذلك الاعتماد على  ،التي تتيحها الجامعة

 .اللغة خارج الفصل الدراس ي

 

 إلانجليزيةاللغة برنامج مقررات 

)  مقررات ةمن اربعن يتكو  في السنة التحضيرية للقد طورت الجامعة برنامج اللغة لانجليزية 

أسابيع  7 مقرر نهاء كل ويتطلب إ( 10 إنجليزي ،  10 إنجليزي ،  10 إنجليزي ،  10 إنجليزي 

ل الدراس ي الواحد، وبالتالي خلل الفص مقررينهاء ن، وعليه سيتمكن الطالب من إونصف

كما يقدم برنامج اللغة لانجليزية . فصلين دراسيينخلل  لانجليزيةنهاء برنامج اللغة يمكن إ

 .وهي تعطى ملن يحتاجها ( أ أإنجليزي )و (11إنجليزي )بالسنة التحضيرية مقررين آخرين وهما 

 

 املستجد للطالب إلانجليزيةتحديد مستوى اللغة 

اختبار تحديد املستوى في اللغة سيعقد  (سبوع التعريفيخلل ألا )قبل بداية الدراسة 

د املستوى الفعلي لجميع الطلب املستجدين وبناًء على نتيجة الاختبار سيتم تحدي لانجليزية

 كان مستوى الطالب إذاف. لانجليزيةدراسة برنامج اللغة  ذي سيبدأ بهال قرر امللكل طالب و 

مكنه تقليص الوقت ألاعلى وبالتالي ي قرر بامل فسيلحق (10 إنجليزي ) ألاول  قرر أعلى من امل

 بمقرر الطالب  لدخول املقرر ألاول فسيلحقال يؤهله  وإذا كان مستواه. املطلوب إلنهاء البرنامج

 لانجليزيةفي اللغة  مقررات ةنهاء خمسة يتعين على الطالب إالحال هوفي هذ ،(11 إنجليزي )

  ،جاحالجتياز البرنامج بن
ً
 دراسيا  وهذا ربما يتطلب بقاءه فصل

ً
 .نهاء البرنامجإل إضافيا
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 إلانجليزيةاللغة برنامج جتياز امتطلبات 

في  C"" إذا حصل على تقدير اليقل عن املطلوبة منه  لانجليزيةات اللغة مقرر الطالب  يجتاز 

عند  ختبار التوفلفي ا (511) التقل عن درجة يتطلب من الطالب أن يحقق، كما كل منها

 ةوفي حال عدم حصول الطالب على درجة التوفل املطلوب .(10)لانتهاء من مقرر إنجليزي 

ملساعدته على تحسين ( EPإنجليزي )فسيلحق الطالب بمقرر الجدارة في اللغة لانجليزية 

 .مستواه في اللغة وحصوله على الدرجة املطلوبة في إختبار التوفل

 

 إلانجليزيةالترقية في برنامج اللغة 

 511حصوله على درجة  إذا أحضر شهادة تثبت لانجليزيةيعفى الطالب من برنامج اللغة  -0

 .، وذلك قبل بدء الدراسةهاأو اكثر في التوفل أو مايكافئ

كثر في اختبار أو أ 511على درجة  إذا حصل لانجليزيةمج اللغة يعفى الطالب من برنا -0

 .اختبار القراءة والكتابة هاجتياز باإلضافة إلى الذي تعقده الجامعة،  توفلال

، باإلضافة إلى (10 إنجليزي ) الثاني قرر و أعلى في املأ A"" تقديرل الطالب على إذا حص -0

 للب قرراتفي التوفل يعفى من بقية املعلى ألاقل  (511درجة )
ً
 رنامجويعتبر مجتازا

درجة )وكذلك على ( 10 إنجليزي )أو أعلى في املقرر الثاني  A""دير إذا حصل الطالب على تق -0

 (. 10 إنجليزي ) الرابع  املقرر لى إ على ألاقل يرقى (071

لك على وكذ(  10 إنجليزي ) الثالث  قرر أو أعلى في امل "A"الطالب على درجة  إذا حصل -5

 .نهى البرنامج بنجاحقد أويكون  الرابع قرر عفى من املعلى ألاقل في التوفل ي (511درجة )

 

 مهمةتعليمات 

 من برنامج السنة التحضيرية و ال يحق له 
ً
إذا حصل الجامعة  العودة إلىيفصل الطالب نهائيا

سواًء كان ذلك في مقرر ) لانجليزيةثلث مرات في مقررات اللغة ( C)على تقدير أقل من جيد 

 .(واحد أو عدة مقررات

مرتين متتالتين في أحد مقرري ( C)ر أقل من جيد حصول الطالب على تقدي كما إن

جميع مقررات برنامج السنة التحضيرية خلل مدة أقصاها ثلثة الرياضيات، أو عدم إنهائه 

 .من الجامعة يؤدي إلى فصله دراسيةفصول 

 

 نصيحة مهمة

دراسة خلل الفتره قبل بداية ال لانجليزيةمل على تحسين مستواه في اللغة يمكن للطالب الع

وينصح الطالب بأن يعمل  ة،بعض املقررات املطلوب هاجتياز  فرصةفي الجامعة وبالتالي زيادة 

عليم الذاتي أو من خلل التاملتخصصة،  لانجليزيةعلى تطوير لغته من خلل دورات اللغة 
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 وكتابةعن طريق القراءة والا 
ً
 وذلك من ستماع وتعلم املفردات الجديدة وممارسة اللغة تحدثا

 .وتحسين فرص تجاوز البرنامج بنجاحفضل د بشكل أاجل إستثمار الوقت والجه

 


