
 شروط التقدم بطلبات اإللتحاق

 شروط التقدم بطلبات االلتحاق:

        :اجتياز متطلب اللغة االنجليزية كما يلي 

      على التوفل أو ما يعادله أو ناجحا في امتحان مستوى 
ا

اللغة االنجليزية املعتمد في  أن يكون مقدم الطلب حاصًل

 (.20/2/2020أن ال يكون االمتحان قبل تاريخ  جامعة اليرموك وأن تكون النتيجة سارية املفعول ) أي 

 لالمتحان ى أو ما يعادله،الطالب الذي لم يحصل على عًلمة النجاح في امتحان املستو      .1
ً
بإمكانه  أو لم يتقدم أصال

، وفي حال قبوله فعليه النجاح في متطلبات اللغة االنجليزية )التوفل او ما يعادله، امتحان التقدم بطلب التحاق

 ( ساعات معتمدة(.6( بواقع )EL404التسجيل للبرنامج التأهيلي للغة اإلنجليزية مساق ) أو املستوى 

من االلتحاق  )الفصل الثاني والصيفي واألول( ملساق البرنامج التأهيلي في السنة االولى الطالب ل عدم اجتيازفي حا     .2

ملقعده/ الرسوب في البرنامج التأهيلي في اللغة اإلنجليزية،   ُيعد فاقًدا بالبرنامج أو حصوله على امتحان املستوى 

 .بعد الفصل األول  وال يأخذ أي فرصة أخرى 

        أو ما يعادله للتقدم لبرامج جيديقل عن " أن يكون حاصًل على درجة البكالوريوس بتقدير ال "

يسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير "مقبول" أو ما يعادله التقدم لجميع برامج  كما املاجستير،

ساعات معتمدة من خطته الدراسية  9( مواد من مواد املاجستير )3املاجستير، وفي حال قبوله عليه دراسة )

، وبمعدل تراكمي ال يقل عن %70املقررة( خًلل السنة األولى من البرنامج، ونجاحه في كل مادة بعًلمة ال تقل عن 

، وتحسب له 75
ا
 نظاميا

ا
هذه املواد ضمن املواد املطلوبة في برنامج املاجستير الذي  -في حال نجاحه -% ليصبح طالبا

بل فيه،
ُ
  ق

ً
 .وما عدا ذلك يفصل من التخصص أكاديميا

        " باالنتظام".أن تكون الدراسة في البكالوريوس 

     ( ساعة في 30صلين على درجة البكالوريوس باالنتساب التقدم بطلب شريطة أن يكونوا قد درسوا )يجوز للطلبة الحا

 البرنامج التأهيلي وفق قرار وزارة التعليم العالي، وإرفاق كشف عًلمات البرنامج التأهيلي.

      ( ساعة في 15قد درسوا )يجوز للطلبة الحاصلين على درجة املاجستير باالنتساب التقدم بطلب شريطة أن يكونوا

 البرنامج التأهيلي وفق قرار وزارة التعليم العالي، وإرفاق كشف عًلمات البرنامج التأهيلي(.

  



( لن ينظر في طلبه إذا تقدم إلى نفس التخصص EL 404* أي طالب فقد مقعده بسبب الرسوب في البرنامج التأهيلي )

، تؤهله لدراسة مستوى اللغة االنجليزية/ جامعة اليرموك ( في امتحانإال إذا أحضر عالمة )ناجح الذي فقد فيه مقعده

 ذلك التخصص.

في برامج الدراسات العليا في الجامعات  للقبول أو التخرج * يعفى الطلبة الذين اجتازوا امتحان شرط اللغة االجنبية

 األردنية، وذلك عند التحاقهم في برنامج ماجستير جديد أو برنامج دكتوراه.

  

 


