Student English Language Tracks @ SPU
Required / for credit courses
Elective / for
credit course
First Registration

Graduation
English
II

English
III

English
@
SPU

-

No Prior score of IELTSor
TOEFL

Optional / No credit stages

مقررا  Eng. Iو  Eng. IIهما من
متطل بات ال جام عة للتخرج و بال تالي ه ما
مقرران الزاميااان لفااالااة الطكل لي فا
الفليااااتي ويجااال ل الطاااالااال اجتيااااز
مقرر  Eng. Iقب بداية الفص الثاني من
السنة الثالثة
مقرر  Eng. IIIاختيااااره وهو
م
سااااااايفون ا تبااارا من العااا ال ادراساااااااي
 2020-2019مخصااص اا م للإلة اينفليزية
ألغراض تخصصية ESP

English
I

Student TOEFL score 500
OR IELTS score 5.5

Preparatory Level III

Take SPU’s Placement Test

Preparatory Level II

Preparatory Level I

يطلل من فالة طكل السنة األول المستجدين تحقيق المستوى  B2ولق المعايير األوروبية  CEFللتسجي لي مقرر  .Eng. Iيحق للطالل الحاص ل شهادة  TOEFLالدولية (PBT 500
ي )IBT 60أو شهادة  IELTSالدولية ( )5,5التسجي لي متطلل الجامعة  Eng. Iلورا م يشريطة أن تفون الشهادة صالحة ند تقديمها ( مدة الصكحية سنتان من تاريخ االختبار).
ل فالة الطكل المستجدين غير الحاصلين ل واحدة من شهادتي  TOEFLاو  IELTSالخضوع الختبار تحديد مستوى معياره ( standardized placement testمجاني ألو
مرة لقط).
يحق للطكل الذين يحققون بداية مستوى  B2لي هذا االختبار التسجي لي متطلل الجامعة  .Eng. Iويمفن لمن ل يحقق المستوى المطلول التسجي لي مراح البرنامج التحضيره للإلة
اينفليزية ند دلع رسو المستوىي وولقا م للعكمة التي يحص ليها لي االختبار الذه تجريه الجامعة السورية الخاصة.
يحق للطالل التقد الختبار تحديد مستوى لي مطلع أه لص دراسي بعد الفص األو للتسجي لي الجامعة ل أن يدلع رس االختبار المحدد.
إن غرض البرنامج التحضيره هو مسا دة الطكل ل تطوير مهاراته اللإلوية لترق إل مصالي المعايير العالمية
يحق للطكل المسجلين لي الجامعة قب مطلع العا الدراسي  2019-2018االلتحاق بالبرنامج التحضيره إن فانوا يرغبون بتطوير مهاراته اللإلويةي وذلك بعد تقدي طلل إل ايدارة
الجامعية
االختبار الدولي المعتمد الذه تجريه الجامعة السورية الخاصة هو Oxford Online Placement Test

