
مركز التعليم المستمر
ITP TOEFL خدمات االمتحانات > امتحان 

امتحان توفل أي تي بي
 

تعتبر جامعة العين مركز تسجيل ومقر لعقد امتحان التوفل أي تي بي معتمد من معهد أميديست.

ما هو امتحان توفل أي تي بي ؟

الغرض من امتحان توفل أي تي بي هو قياس مهارات اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها. وتقوم جامعة العين باإلشراف
على االختبار للطالب المسجلين داخل الجامعة أو من خارجها.

يعطى اختبار  توفل أي تي بي في جلسة واحدة طولها حوالي ساعتين ونصف وتشمل الوقت الالزم للحصول على
تعليمات االختبار.

يتكون االختبار من ثالثة أقسام:

االستماع والفهم الذي يقيس القدرة على فهم اللغة اإلنجليزية المنطوقة.1.

القواعد اللغوية والتعبير الكتابي الذي يقيس القدرة على التعرف على اللغة اإلنجليزية المكتوبة.2.

قسم فهم القراءة الذي يقيس القدرة على قراءة وفهم المواد غير التقنية.3.

الزمن اإلجمالي - 115 دقيقة تقريباً
40-30  دقيقةاالستماعالقسم األول
25  دقيقةالقواعد اللغوية والتعبير الكتابيالقسم الثاني

55  دقيقةالقراءة القسم الثالث

/http://www.ets.org/toefl_itp/sample_questionsلالطالع على نماذج سابقة من األسئلة :  

 

التعليمات والقوانين

يمكن التسجيل الختبار التوفل من خالل وحدة القبول والتسجيل1.

على الطالب تعبئة الطلب بشكل كامل وواضح، كما يجب أن يكتب اسمه كما ورد في وثيقة إثبات2.

http://www.ets.org/toefl_itp/sample_questions/


الشخصية التي سيتم استخدامها يوم االمتحان. يتم رفض الطلبات غير الواضحة من قبل مركز اللغة
اإلنجليزية، وعلى الطالب تعبئة طلب جديد وتحديد موعد آخر.

في يوم االمتحان، على الطالب إحضار نموذج الطلب المقدم  والوصل المالي مع البطاقة الجامعية أو أي اثبات3.
شخصية رسمي (هوية، رخصة قيادة، جواز سفر).

على الطالب الوصول قبل موعد االمتحان بـ30 دقيقة، ويغلق باب القاعة قبل بدء االمتحان بـ10 دقائق.4.
واليسمح للطالب بمغادرة قاعة االمتحان قبل انتهاء زمن االمتحان.

إذا لم يستطع الطالب التقدّم لالمتحان ألي سبب كان، يمكنه استرداد الرسوم خالل فترة شهرين، كما5.
يمكن أن يختار موعداً آخر.

في حالة ارتكاب الطالب أية مخالفة أو ضبط أثناء محاولة غش أثناء االمتحان، فإنه يتم إلغاء امتحانه فورا6ً.
ودون سابق إنذار.

يتم اإلعالن عن نتائج االختبار خالل أسبوع من تاريخ عقد االختبار عن طريق وحدة القبول والتسجيل ومركز7.
اللغة اإلنجليزية.

نتائج اختبار توفل أي تي بي صالحة لمدة سنتين من تاريخ االمتحان، وال يمكن اعتماد نتائج قديمة للقبول8.
في جامعة العين.

 

رسوم التسجيل

735 درهم إماراتي

 

التسجيل

037024933 لمزيد من المعلومات حول عملية التسجيل، يرجى زيارة مركز اللغة اإلنجليزية أو االتصال على

 

عرض الصفحة

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tel:037024933
https://cec.aau.ac.ae/ar/cec-toefl-itp-test
http://www.tcpdf.org

