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نموذج استفسار
[FORM]

مع شريكاً باعتبارها البريطاني الثقافي المجلس من معتمد اآليلتس امتحان لعقد ومقر تسجيل مركز العين جامعة تعتبر
المجلس.

شخص مليوني من أكثر يقدم حيث العالم، مستوى على شهرة األكثر اإلنجليزية اللغة امتحان هو اآليلتس امتحان
آالف 9 قبل من به معترف وهو العالم. حول دولة 135 في والعمل للدراسة المجال يفتح فهو سنة. كل االمتحان
منظمة 3000 من أكثر ضمنها من العمل وأرباب واألكاديمية، الحكومية، الجهات فيها بما العالم مستوى على مؤسسة

في الواليات المتحدة األمريكية .
في امتحان اجتياز تشترط التي البلدان جميع في الهجرة سلطات لدى المعتمد الوحيد االمتحان اآليلتس امتحان ويعتبر

اللغة اإلنجليزية.
اللغة تستخدم التي البلدان في الدراسة أو العمل في يرغبون للذين اللغوية القدرة لتقييم اآليلتس امتحان تصميم تم

اإلنجليزية للتواصل.

طبيعة االمتحان

ينقسم امتحان اآليلتس إلى أربعة أقسام وهي: االستماع، القراءة، الكتابة، المحادثة

 

الوقت اإلجمالي لالمتحان

وفي منفصلة فرعية اختبارات أربعة خاللها الممتحن يجري دقيقة، و45 ساعتان هي لالمتحان اإلجمالية الزمنية المدة



خالل أو اليوم نفس في المحادثة اختبار إجراء يتم قد المحادثة. الكتابة، القراءة، االستماع، إلى: وتنقسم اليوم نفس
سبعة أيام قبل أو بعد عقد االمتحان. ويتم إخبارك بموعد امتحان المحادثة في نفس يوم التسجيل لالمتحان

المدة الزمنية لكل اختبار فرعي
30 دقيقة40 سؤالاالستماع

60 دقيقة40 سؤالالقراءة
60 دقيقةجزءانالكتابة

14-11 دقيقة3 أجزاءالمحادثة

 

مراكز عقد امتحان اآليلتس بجامعة العين

مقر العين

مقر أبوظبي

 

  

رسوم التسجيل

(النتيجة: 13 يومًا)1200 درهماالمتحان الورقي

(النتيجة: 7-5 أيام)1340 درهماالمتحان الحاسوبي

 

الوثائق التعريفية المطلوبة

أو السفر جواز مثل المفعول سارية الهوية إثبات وثيقة إحضار لالمتحان المتقدمين على يجب االمتحان، عقد يوم في
الهوية اإلماراتية.

التي ذاتها األصلية الهوية إثبات وثيقة بدون االمتحان قاعة بدخول لالمتحان للمتقدمين يسمح لن بأنه العلم يرجى



حددتها على استمارة الطلب

 

التسجيل والدفع

يمكنك التسجيل في امتحان اآليلتس إلكترونياً عبر الرابط التالي

التسجيل والدفع

موظفي أحد بمساعدة الطلب استمارة وملء العين، جامعة مقر في والتسجيل القبول وحدة إلى شخصياً بالحضور أو
الجامعة.

الحضور خالل من أو االئتمان، بطاقة طريق عن إلكترونياً التسجيل رسوم دفع اآليلتس بامتحان للملتحق يمكنك
شخصياً ودفع الرسوم في الوحدة المالية.

 

التحضير لالمتحان

تدريبية مواد يضم حيث لالمتحان للتحضير استخداماً واألكثر شهرة األكثر المصدر "IELTS to Road" برنامج يعد
إلكترونية الختبارات االستماع والقراءة والكتابة والمحادثة تم تحضيرها من قبل المجلس الثقافي البريطاني، وتضم:

تمارين تطبيقية
اختبارات زمنية
مقاطع فيديو

تصحيح إلكتروني
أدوات التقييم الذاتي

يمكنك تجربة "IELTS to Road"  لمدة 10 ساعات مجانا اآلن بدون تسجيل مسبق.
الستخدام إضافية ساعة 20 على تحصل سوف البريطاني الثقافي المجلس مع األيلتس امتحان في تسجيلك عند

المواد التعليمية.
للمزيد من المعلومات حول التحضير المتحان األيلتس.

التحضير لالمتحان

 

إرسال شهادة اآليلتس إلى المؤسسات المعنية:

https://affiliates-britishcouncil.org/?a=10&c=33&s1=
http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/how-prepare-ielts-test


التي المعنية المؤسسات إلى به الخاصة اآليلتس اختبار نتيجة من نسخ (5) عدد إرسال يطلب أن للشخص يمكن
الثقافي المجلس في العمالء خدمات نقاط إحدى خالل من بطلب التقدم يرجى ذلك، في ترغب كنت إذا يحددها.
من أسابيع (أربعة) غضون في الطلب تقديم تم حال في مجانا يرسلونهم حال في مجاناً إرسالها يتم حيث البريطاني.

تاريخ نشر النتيجة. ومع ذلك، لضمان تسليم أمن وسريع، قد يتم تطبيق رسوم البريد السريع اإلضافية.

 

عرض الصفحة
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