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أسئلة متكررة

 

اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية بجامعة العين

ما هو اختبار تحديد المستوى في جامعة العين؟ 

لديهم ليس الذين العين جامعة في الجدد للطالب اإلنجليزية اللغة إجادة تقييم هو المستوى تحديد اختبار من الغرض
درجة كفاءة في اللغة اإلنجليزية.

 

متى يتم إجراء اختبار تحديد المستوى؟

في بداية كل فصل دراسي.

 

 أين يمكنني التقدم لالختبار؟



يرجى الطلب. نموذج ملء في المركز سكرتير سيساعدك حيث اإلنجليزية اللغة مركز مكتب في شخصيًا التقديم يمكنك
زيارة مركز اللغة اإلنجليزية أو االتصال على 037024933.

 

 أين يقع مكتب مركز اللغة اإلنجليزية؟

في المبنى A / الطابق األول / مقر العين

 

 ما هو شكل اختبار تحديد المستوى وكم من الوقت سيستغرق؟

وقت إجمالي يبلغ والقراءة. والقواعد المفردات - أجزاء ثالثة من اإلنجليزية اللغة في المستوى تحديد اختبار يتكون
االختبار ساعة و30 دقيقة بإجمالي 50 سؤاالً.

 

 ما هي إجادة اللغة اإلنجليزية ولوائح مستوى اللغة اإلنجليزية؟

البكالوريوس برامج في للقبول يتقدمون الذين الطالب من يُطلب التعليم، التربية وزارة لمتطلبات وفقًا
or ,iTP TOEFL in 450) وبدرجة اإلنجليزية باللغة كفاءة شهادة تقديم العربية باللغة المقدمة



Band 4.5 in IELTS).
الخضوع منهم فيُطلب ،IELTS أو TOEFL اختبار في المطلوبة الدرجة على الطالب يحصل لم إذا

الختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية في جامعة العين لتحديد مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية لديهم.
- (IRE) المكثفة اإلنجليزية اللغة دورة: في الطالب إلحاق يتم المستوى، تحديد اختبار في نتائجهم على بناءً
في المكثفة التعويضية اإلنجليزية اللغة دورة حضور من أعلى أو 90 درجة على حصلوا الذين الطالب يُعفى

مركز اللغة اإلنجليزية ويُسمح لهم بالتسجيل في المتطلبات العامة للجامعة.

 

 

اختبار اآليلتس

 ما هو اختبار اآليلتس؟

تعتبر جامعة العين مركزاً معتمداً لعثد اختبار اآليلتس بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.

أن اآليلتس الختبار يمكن الماضي. العام في اختبار مليوني إجراء تم حيث ، العالم في شهرة األكثر اآليلتس اختبار يعد
العالم أنحاء جميع في منظمة 9000 من أكثر العالم. حول دولة 135 في والعمل والدراسة العيش على يساعدك
مؤسسة 3000 من أكثر ذلك في بما - والتوظيفية واألكاديمية الحكومية المؤسسات ذلك في بما اآليلتس، تقبل
قبل من الهجرة ألغراض المقبول الوحيد اإلنجليزية اللغة اختبار اآليلتس اختبار يعد األمريكية. المتحدة الواليات في
الدراسة أو العمل في يرغبون الذين للمرشحين اللغوية القدرة لتقييم تصميمه تم وقد ذلك. تتطلب التي البلدان جميع

في البلدان التي تعد فيها اللغة اإلنجليزية هي لغة التواصل.

 

 ما هو شكل اختبار اآليلتس؟



ينقسم اختبار اآليلتس إلى أربع أقسام: (االستماع والقراءة والكتابة والتحدث).

 

 ما هو إجمالي وقت االختبار؟

قد واحدة. جلسة في والكتابة والقراءة االستماع اختبارات تجري دقيقة. و45 ساعتان هو لالختبار اإلجمالي الوقت
مقابلة بوقت إخطارك سيتم األخرى. االختبارات بعد أو قبل أيام سبعة حتى أو اليوم نفس في المحادثة اختبار يكون

التحدث الخاصة بك عند تقديم الطلب.

الجدول الزمني
تقريباً 30 دقيقة40 سؤالاالستماع

60 دقيقة40 سؤالالقراءة
60 دقيقةمهمتينالكتابة
11 إلى 14 دقيقةثالثة مهماتالتحدث

 

 

 ما هي طريقة التسجيل والدفع؟



/org.britishcouncil.ieltsregistration//:https للتسجيل، يرجى زيارة

 

 ما هي أماكن اختبار آيلتس في جامعة العين؟

Abu Dhabi Campus
Al Ain Campus

 

 ما هي رسوم اختبار اآليلتس؟

االختبار الورقي: 1130 درهم إماراتي (النتيجة: 13 يومًا)
االختبار اإللكتروني: 1260 درهم إماراتي (النتيجة: 5-3 أيام)

 



 هل يمكنني معاينة نتائج اآليلتس الخاصة بي عبر اإلنترنت؟

ستتمكن من معاينة نتائجك في عالمة تبويب النتائج بعد تسجيل الدخول إلى بوابة التسجيل.
وعن المتحدة العربية اإلمارات في المسجل المحلي المحمول الهاتف رقم على نصية رسالة أيضًا ستتلقى

طريق البريد اإللكتروني المسجل به.

 

 ما هي الوثائق المطلوبة؟

اإلماراتية الوطنية الهوية بطاقة أو والموقع؛ والصالح األصلي سفرهم جواز تقديم الطالب على يجب االختبار، يوم في
ألغراض تحديد الهوية فقط.

يرجى مالحظة أنه لن يُسمح لك بدخول قاعة االمتحان بدون الهوية األصلية التي استخدمتها أثناء التسجيل.

 

 كيف أستعد لالختبار؟



االستماع اختبار على للتدرب اإلنترنت عبر الذاتية للدراسة شهيرًا مصدرًا IELTS to Road برنامج يعد
والقراءة والكتابة والمحادثة. بإعداد من المجلس الثقافي البريطاني، ويشمل:

مواد التدريب
االختبارات المحددة بوقت

دروس
التصحيح اإللكتروني

أدوات التقييم الذاتي بحيث يمكنك قياس تقدمك.
الدراسة من ساعات 10 مع البريطاني الثقافي للمجلس IELTSالتابع to Road برنامج تجربة يمكنك

المجانية اآلن بدون تسجيل مسبق.
المواد إلى الوصول بحرية ستتمتع البريطاني، الثقافي المجلس مع اآليلتس اختبار في بالتسجيل تقوم عندما

التعليمية لمدة 20 ساعة أخرى.
ielts-prepare-how/test-prepare/org.britishcouncil.takeielts//:httpيمكنكأيضًازيارة-

test اآليلتس الختبار للتحضير المواد من المزيد إلى للوصول.

 

 هل يمكن الحصول على نسخ أصلية إضافية من نماذج تقرير االختبار؟

المؤسسات إلى إرسالها ليتم االختبار تقرير نماذج من أقصى) بحد (خمسة إضافية أصلية نسخ طلب للطالب يمكن
الثقافي للمجلس التابعة العمالء خدمة نقاط إحدى خالل من التقديم فيرجى بذلك، القيام منا تريد كنت إذا المستقبلة.
للتسليم ذلك، ومع النتيجة. نشر تاريخ من أسابيع (4) غضون في تطبيقها تم إذا مجاناً إرسالها يتم حيث البريطاني.

اآلمن والسريع، قد يتم تطبيق رسوم بريد سريع إضافية.

 



 

ITP TOEFL اختبار

ITP TOEFL ما هو 

ليست اللغة األم لغتهم تكون الذين لألشخاص اإلنجليزية اللغة إتقان تقييم هو ITP TOEFL اختبار من الغرض
اإلنجليزية، وتقوم جامعة العين بإدارة االختبار للطالب المسجلين في الجامعة العين وخارجها.

يتم تقديم اختبار ITP TOEFL في جلسة واحدة لمدة ساعتين ونصف تقريبًا، ويتكون االختبار من ثالثة أقسام:

-        االستماع الذي يقيس القدرة على فهم اللغة اإلنجليزية المنطوقة.
-        التعبير الكتابي الذي يقيس القدرة على التعرف على اللغة اإلنجليزية المكتوبة.

-        الفهم القرائي الذي يقيس القدرة على قراءة وفهم المواد غير الفنية.

الوقت اإلجمالي 115 دقيقة (تقريبًا)
40-30 دقيقة القسم 1
25 دقيقة القسم 2
55 دقيقة القسم 3

 

questions_sample/itp_toefl/org.ets.www//:http/ :للحصول على نماذج من األسئلة، قم بزيارة

 

 

 ما هي لوائح اختبار iTP TOEFL؟



.1A إال في مكتب التسجيل في المبنى TOEFL ال يمكن التسجيل في اختبار

ويجب2. الطالب، اتصال وجهات معلومات جميع يتضمن بحيث صحيح بشكل االختبار طلب نموذج تعبئة يجب
رفض سيتم حيث االختبار، يوم في ستحضرها التي الهوية على يظهر كما تمامًا الطلب مقدم اسم كتابة
اختبار موعد على الحصول الطالب على يتعين ثم ومن اإلنجليزية، اللغة مركز قبل من الواضحة غير الطلبات

آخر.
إثبات3. أي أو الجامعية، البطاقة مع الدفع وإيصال بهم الخاصة الطلب استمارة إحضار المتقدمين على يجب

على تحتوي أن (يجب مقبولة كلها القيادة رخصة أو الهوية بطاقة سفر، جواز الحكومة؛ عن صادر هوية
صورة حديثة والتوقيع)

من4. دقائق 10 قبل القاعة إلى الدخول سيتوقف دقيقة. 30 بـ االختبار موعد قبل الطالب يصل أن يجب
وقت االختبار الفعلي وال يسمح للممتحنين بالدخول إلى قاعة االختبار بعد إغالق األبواب.

ال توجد فترات راحة أثناء االختبار5.

االستراحات غير مسموح بها ألي سبب (مثل جلب الماء وزيارات الحمام وما إلى ذلك)6.

غضون7. في لالسترداد قابلة الرسوم فإن األسباب، من سبب ألي االختبار حضور من الطالب يتمكن لم إذا
يحق فال الثاني، االختبار إلى الطالب يحضر لم حالة في آخر. اختبار موعد على الحصول يمكن أو شهرين،

للطالب الخضوع لالختبار وسيتم إلغاء الطلب األصلي من قبل مركز اللغة اإلنجليزية.
إذا ارتكب الممتحن حالة غش أو أي سوء سلوك آخر، فسيتم الغاء اختباره على الفور دون سابق إنذار.8.
مركز9. في اإلعالنات لوحة االختبارعلى يوم بعد واحد أسبوع غضون في iTP TOEFL اختبار نتائج نشر يتم

اللغة اإلنجليزية ويتم توفيرها أيضًا عبر الهاتف للمرشحين.
تعد تقارير االمتحان صالحة لمدة سنتين، وال يتم قبول الدرجات منتهية الصالحية في جامعة العين.10.

 

 ما هي رسوم اختبار iTP TOEFL؟

700 درهم إماراتي



 

 أين يمكنني التسجيل لالختبار؟

يرجى زيارة مركز اللغة اإلنجليزية أو االتصال على 037024933

 

 

عرض الصفحة
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