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امتحان توفل أي تي بي
 

نموذج استفسار
[FORM]

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

ما هو امتحان توفل أي تي بي ؟

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

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

ITP TOEFL الموارد التعليمية لدعم استعدادك المتحان

.النقر هنا للحصول على اثنين من االختبارات المجانية يرجى

https://www.ets.org/toefl_itp/l1v3_ebook


يرجى ، ®ITP TOEFL اختبارات إلجراء االستعداد على سيساعدك الذي الرسمي ®TOEFL كتيب على للحصول
النقر هنا.

 

اختبار الحجز والرسوم

الضغط هنا يمكنك التقدم لالختبار في جامعة العين ، الرجاء

 840 درهماًرسوم االختبار:

 

شروط تحديد هوية مقدم الطلب
جواز السفر األصلي ساري المفعول أو الهوية اإلماراتية أو رخصة القيادة.

 

متطلبات النتيجة

إلى التقديم حالة في إليها. طلبك تقديم يتم التي المعنية الجامعة مراجعة يرجى ، أخرى إلى جامعة من معايير تختلف قد
يرجى زيارة شروط القبول - جامعة العين (ae.ac.aau)جامعة العين ، فإن الدرجة المطلوبة هي 500.

 

شروط الدخول إلى جامعة العين :كوفيد 19

نظام المرور األخضر- تطبيق الحصن
لفحص سلبية نتيجة أو اإلختبار يوم من األقل على يوماً PCR 14 األنف مسحة لفحص سلبية نتيجة

مسحة األنف PCR خالل آخر 48ساعة.
ارتداء القناع في جميع األوقات

 

للمزيد من المعلومات
مقر العين: 97137024933+

مقر أبو ظبي: 97126133551+

 

https://apply.amideast.org/onlinetestPurchase/uae/AvailableTests/Al%20Ain/AAUA-AL%20AIN%20UNIVERSITY-AL%20AIN/TOEFL%20ITP%20Test%20840%20Dh-229%20USD
/en/admission/undergraduate/general-admission-requirements


عرض الصفحة
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