االمتحان المكافىء للغة اإلنجليزية بديل االمتحان الوطني لطلبة الدراسات العليا
English Equivalency Test for Graduate Students
يتم إجراء هذا االمتحان في اللغة اإلنجليزية لغايات االلتحاق ببرنامج الدراسات العليا في الجامعات االردنية فقط.
العالمات المطلوبة لغايات اجتياز االمتحان
 %75 -1لطلبة تخصصات الطب وطب األسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب البيطري والهندسة بكافة فروعها وتخصصات اللغة اإلنجليزية كافة (أدب ،ترجمة ،مناهج وأساليب
تدريس اللغة اإلنجليزية)
 %65 -2التخصصات العلمية و تخصص (.) MBA
 % 50-3التخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية باستثناء ( ( MBAوتخصصات اللغة اإلنجليزية كافة.
المهارات المطلوبة وطبيعة األسئلة :
يتكون االمتحان من  50سؤاال مقسمة على النحو التالي :
 -1االستيعاب السمعي  10أسئلة
 -2التراكيب اللغوية 15سؤاال
 -3التعابير االكتابية 15سؤاال
 -4مهارات القراءة والمفرادات اللغوية  10أسئلة

على الطالب دراسة جميع المهارات األساسية لالمتحان ويمكن للمتقدم االطالع على هذه المهارات بالضغط على
الرابط التالي
المهارات األساسية⇒⇒

وبإمكانكم الرجوع إلى كتاب
Longman

لدراسة هذه المهارات علماً بأن االسئلة تكون فقط من نوعية االختيار المتعدد وبشكل محوسب ويمكن للطالب مراجعة إجابته بعد اإلنتهاء من األسئلة جميعها.

مدة

االمتحان  :ساعة

صالحية نتائج

االمتحان  :تكون مدة صالحية االمتحان سنتين من تاريخ الحصول على نتيجة االمتحان

مكان انعقاد االمتحان :يعقد االمتحان بشكل محوسب في مختبر ابن حيان /مبنى المطاعم
يتوجب على الطالب إحضار بطاقة األحوال المدنية للطلبة األردنيين وجواز سفر لغير األردني وأن تكون واضحة ,وإال لن يتم إدخاله
والحضور لالمتحان قبل الموعد بساعة وفي حال تأخر الطالب عن الحضور لن يتم إدخاله ,ويتحمل كامل المسؤولية وسيتم إغالق قاعة االمتحان للبدء بإعطاء تعليمات
 ,عل ًما بأن اإلمتحان يبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة تماما .
رسوم االمتحان  :على الطالب دفع مبلغ رسم االمتحان البالغ  50دينار أردني  ,علما ً هذه الرسوم غير مستردة ألي ظرف كان.

ألية التسجيل:
على المتقدم مراجعة ديوان مركز اللغات في مبنى كلية العلوم الطابق األول قبل الموعد بثالثة أيام على األقل .
على الطالب متابعة مواعيد الجلسات من خالل إعالنات المركز على ( الصفحة الرسمية لمركز اللغات في الجامعة الهاشمية)
https://hu.edu.jo/units_en/default.aspx

أو مجموعة مركز اللغات الرسمية على الفيس بوك.

نتيجة االمتحان :
و تظهر نتائج االمتحان مباشرة بعد االمتحان على شاشة جهاز االمتحان .

ويتم الحصول على النتيجة بشكل آلي من خالل صفحة الجامعة الرئيسية على الرابط التالي
https://hu.edu.jo/units_en/test.aspx?unitid=83000000

**في حال ضبط أي متقدم لالمتحان بعملية غش أو تزوير أو انتحال صفة الغير; فإنه يتحمل كامل السؤولية القانونية المدنية والجزائية والتأديبية المنصوص عليه
بقانون الجامعة الهاشمية
**يفقد الطالب المتقدم لإل متحان حقه في التقدم وحقه المالي (الرسوم) إذا تغيب عن اإلمتحان ألي ضرف كان ويتوجب علية دفع رسوم جديدة في حال الرغبة بالتقدم مرة
.أخرى لإلمتحان
**يتوجب على الطالب إغالق كافة األجهزة الخلوية المحمولة أو أي أجهزة الكترونية وتسليمها للمراقبين قبل بدء االمتحان وأي شخص يضبط بحوزته جهاز يحرم من
اإلمتحان
مالحظه تعتبر هذه التعليمات المذكوره أعاله بمنزله العقد مع المتقدم لالمتحان****** ·

