
 1 

 
 لطبة الدراسات  العليااإلمتحان المكافئ للغة اإلنجليزية 

English Equivalency Test for Graduate Students 

 
 

 

 ما هي العالمات المطلوبة لغايات اجتياز االمتحان؟
% لطلبة تخصصات الطب وطب األسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب البيطري 75 .1

اللغة اإلنجليزية كافة )أدب، ترجمة، مناهج وأساليب تدريس  والهندسة بكافة فروعها وتخصصات

 اللغة اإلنجليزية،...، إلخ(.

 (.MBA% لطلبة باقي التخصصات العلمية وتخصص )65 .2

( وتخصصات اللغة MBAلطلبة التخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية باستثناء ) 50% .3

 اإلنجليزية كافة.

 نتيجة االمتحان؟

  نتيجة الطالب في االمتحان بإتباع اآللية التاليةيتم استخراج: 
يتم الدخول إلى الموقع اإللكتروني للجامعة االردنية ومن ثم الوصلة الخاصة باالمتحان  .1

  .العليا للغة اإلنجليزية لطبة الدراسات المكافئ
http://highstudy.ju.edu.jo/HighStudy/CheckToeflScore.aspx)) 

الوطني للطالب األردني أو رقم جواز السفر للطالب غير األردني، وبعد ذلك يتم يتم إدخال الرقم  .2

 .الضغط على كلمة بحث الستخراج النتيجة

الجامعة األردنية غير مسؤوله عن اعتماد اإلمتحان المكافئ للغة اإلنجليزية 

قبل الجامعات االخرى الغراض التقدم بطلبات االلتحاق ن لطبة الدراسات  العليا م

.ببرامج الدراسات العليا  

 

  مدة االمتحان؟ 

 ساعتان 

 صالحية نتائج االمتحان؟

 .تكون مدة صالحية نتائج االمتحان سنتين اعتباراً من تاريخ ظهور نتيجة االمتحان 

 
 االمتحان؟مكان انعقاد 

 " في  االنسانية الطابق الثانيمجمع القاعات في " لطبة الدراسات  العليا المكافئ للغة اإلنجليزية اإلمتحان  يُعقد

 . ة االردنيةالجامع

 

 محتوى االمتحان؟

  سؤال مقّسمة على النحو التالي: 100يتكون االمتحان من 

  

 (:Listening Comprehensionاالستيعاب السمعي ) .1

 سؤال 15(: Vocabularyالمفردات اللغوية )و

2.  

 

 

 

3.  

 

 سؤال 20

 (:Reading comprehensionاالستيعاب القرائي ) .4

 

 سؤال 20

 (:Structureالتراكيب اللغوية ) .5

 

 سؤال 25

 (:Written Expressionsالتعابير الكتابية ) .6

 

 سؤال 20
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 رسوم االمتحان؟
  الواحد لالمتحان دينار 50تم تحديد الرسوم بواقع. 

 
 
 

 التسجيل لالمتحان؟
 

  االمتحان.  مركز اللغاتيقوم الطالب الذين يرغبون التقدم لالمتحان بتسجيل أسمائهم ودفع الرسوم في 

أدرك أنه قبل التسجيل لإلمتحان ودخوله يجب علي إبراز هوية األحوال المدنية، أو جوواز السو ر الصواي بوي 

ر أردني، علموا  بننوه لوت يوت  في حال كنت أردنّي الجنسية وإظهار جواز الس ر الصاي بي في حال كنت غي

 اعتماد غير هذه الوثائق لدخول قاعة اإلمتحان على أن تتوفر الشروط التالية: 

 

 الصورة الظاهرة حديثة وواضحة     -3عدم وجود أي كسر أو تلف في الهوية     -2أن تكون الهوية أو الجواز ساريا الم عول   .1

 

في حال ضبط أي متقدم لإلمتحان بعملية غش أو تزوير أو انتحال صفة الغير فانه يتحمل كامل المسؤولية القانونية المدنية والجزائية 

 .الصادرة عن الجامعة االردنيةلطبة الدراسات  العليا المكافئ للغة اإلنجليزية والتأديبية المنصوص عليها في تعليمات اإلمتحان 

 

، وحّقي المالي لطبة الدراسات  العليا المكافئ للغة اإلنجليزية وُأقرّ أنني أفقد حقي في التّقّدم لإلمتحان 

 :)الرسوم( وأنه يتوجب عليَّ دفع رسوم جديدة في حال رغبتي في التّقدم إلمتحان آخر ،إذا 

 

 تنّخرت عت الجلسة المحّددة لي. -1

 تغيّبت عت جلسة االمتحان. -2

 سليمة أو سارية الم عول. ل  تكت وثائقي -3

 

 .رسوم التسجيل غير مستردة ألي ظرف كان -

 اليمكت للممتَحت أن يؤجل امتحانه أو ينتقل إلى جلسه أخرى. -

 ال يسمح للممتَحت الصروج مت قاعة اإلمتحان قبل نهاية الجلسة اطالقا . -

 يمنع اصطحاب األط ال أو المرافقيت إلى قاعة اإلمتحان. -

يتوجب اغالق كافة األجهزة الصلوية المحمولة وتسليمها للمراقبيت قبل البدء باإلمتحان ، وأي  -

 ذات العالقة. الجامعة االردنيةممتَحت يضبط بحوزته جهاز خلوي ُتطبّق عليه تعليمات 

 

 * على الممتَحن الحضور قبل نصف ساعة من موعد اإلمتحان.

 

الجامعة األردنية غير مسؤوله عن اعتماد اإلمتحان المكافئ للغة اإلنجليزية 

قبل الجامعات االخرى الغراض التقدم بطلبات االلتحاق ن لطبة الدراسات  العليا م

.ببرامج الدراسات العليا  

 

 

 


