
األسئلة المتكررة حول متطلبات واختبارات اللغة 
اإلنجليزية لطلبة البعثات الدراسية المتوقع تخرجهم

تم إعداد المحتوى التالي استنادا إلى المدخالت 
 )IELTS( المتعلقة باختبار اللغة اإلنجليزية الدولي

والذي يقدمه اثنان من الشركاء المالكين له. 
 IELTS وهناك مصدران فقط يقومان بإعداد اختبار

للتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة في 
سلطنة عمان UKVI وهما: مركز IDP والمجلس 

الثقافي البريطاني.  إضافة إلى المعلومات 
الواردة من مؤسسات التعليم العالي، يقوم 
مركز القبول الموحد بإتاحة هذه المعلومات 

كما سيتم تضمينها في دليل الطالب السنوي 
الذي سيصدر عن مركز القبول الموحد قريبًا. كما 
ستبدأ فترة التسجيل االلكتروني بالمركز اعتبارا 

من تاريخ 1 مايو وحتى تاريخ 1 يوليو من هذا العام. 

وعليه فإن أداء االختبار أثناء التقدم بطلب 
تسجيل للبعثات الدراسية وقبل الشروع في 

االختبارات النهائية هو ما ننصح به. واألنسب أن 
يكون ذلك خالل شهر أبريل أو حتى مايو. يرجى 

االخذ في االعتبار أن وزارة التعليم العالي والبحث 
واالبتكار في سلطنة عمان تخلي مسؤوليتها 
بشأن المعلومات المتاحة عن اختبارات اللغة 

اإلنجليزية ودون مفاضلة ألي منها. 
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IELTS في سطور

تتطلب التخصصات المختلفة مستويات متباينة في اللغة اإلنجليزية يتحدد بناًء على اختبارات اللغة، كما ستقوم المؤسسات 
التعليمية بالتوجيه إلى اختبارات تحديد المستوى التي تتطلبها للقبول المباشر.

النظام الدولي الختبار اللغة اإلنجليزية IELTS هو أحد اختبارات تقييم مستوى اتقان اللغة اإلنجليزية. 
 IELTS فإنه سيتعين عليك االختيار بين أداء اختبار ،IELTS إن كنت طالبا مقبال على الدراسة الجامعية وتتطلع إلى إجراء اختبار

األكاديمي أو IELTS UKVI األكاديمي وليس اختبار التدريب العام.
 )SELT( هي حروف ترمز إلى التأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة. وهو اختبار لغة انجليزية آمن )UKVI( إن الحروف المختصرة

معتمد لدى المكتب الرئيسي لطلب التأشيرة إلى المملكة المتحدة.
يتشابه محتوى اختبار IELTS األكاديمي للتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة UKVI مع اختبار IELTS األكاديمي »العام« من 

حيث المحتوى، وتوزيع العناصر والدرجات ومستوى الصعوبة، ولكن مع إعدادات وضوابط إضافية في معايير تأمين االختبار. كما أن 
الرسوم أعلى بقليل مقارنة باختبار IELTS األكاديمي العام.

يعد اختبار IELTS للتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة UKVI إلزاميا للطلبة المقبلين على البرامج الدراسية السابقة للدراسة 
الجامعية في المملكة المتحدة )مثال: البرنامج التأسيسي(. يقبل اختبار IELTS األكاديمي للتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة 

UKVI كمؤشر لمهاراتك في اللغة اإلنجليزية لدى معظم إن لم يكن جميع المؤسسات التعليمية في السلطنة وخارجها )كما 
يشمل ذلك دوال أخرى إضافة إلى المملكة المتحدة(. وينبغي على الطلبة األخذ بهذا الجانب في االعتبار عند االختيار.

ال داعي للقلق بشأن المستوى المتدني للغة اإلنجليزية ألنك سوف تتمتع بفرصة لتحسين مهارات اللغة من خالل البرامج التأسيسية 
قبل الشروع في الدراسة الجامعية شريطة أن يتم ذلك خالل إطار زمني محدد بناًء على الضوابط والشروط المتبعة لدى المؤسسة 

التي ستدرس فيها.
ال تؤثر النتائج المتميزة أو المتدنية في اختبار اللغة على ميزتك التنافسية للحصول على إحدى البعثات المتاحة، ما لم ُيشترط حد 

أدنى لدرجة IELTS أو ما يعادلها للتقدم بطلب بعثة محددة. يرجى االطالع على دليل الطالب المتوقع صدوره خالل شهر مايو لمزيد 
من المعلومات.
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 إن اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس في كثيٍر من مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة 
عمان وخارجها. ويتوقع من جميع الطالب المنتسبين إليها المشاركة في النقاشات الصفية 

وتسليم متطلبات التقييم كالمهام الدراسية وأداء االمتحانات باللغة اإلنجليزية كونها 
لغة التدريس. وعليه، سيتعين على الطالب تحقيق مستوى معين من الطالقة اللغوية 

للتعامل واالستفادة من التخصص الدراسي الجامعي الذي سيلتحقون به.

تتطلب التخصصات المختلفة مستويات متباينة في اللغة اإلنجليزية يتحدد بناًء على 
اختبارات اللغة، كما ستقوم المؤسسات التعليمية بالتوجيه إلى اختبارات تحديد المستوى 

التي تتطلبها للقبول المباشر.

ال داعي للقلق إن لم تكن متقنًا اللغة اإلنجليزية بطالقة.
 

إن كنت اآلن طالبا في الصف الثاني عشر وينتابك القلق حول عدم استيفاء هذه الشروط، 
فال داعي للقلق. فهناك دورات تمهيدية لمساعدتك على تطوير مهاراتك في اللغة 

اإلنجليزية االكاديمية.

وإذا كنت أحد الطلبة المقبلين على طلب بعثة دراسية، فمن المتوقع أن تخضع الختبار 
اللغة اإلنجليزية، وليس بالضرورة أن تكون الدرجات الناتجة عن االختبار ممتازة. فهذه النتائج 

ستستخدم بشكل أساسي كمؤشر لتحديد مستوى اتقان اللغة اإلنجليزية. 

بمعنى آخر، إن المرشدين األكاديميين وفرق القبول بإمكانهم، على ضوء درجات اختبارات 
تحديد مستوى اللغة، معرفة إن كنت قد استوفيت متطلبات اللغة االنجليزية بما يؤهلك 

للقبول المباشر في تخصصك الدراسي المستقبلي، أم أنك تحتاج إلى تطوير المهارات 
اللغوية من خالل االلتحاق ببرنامج تمهيدي لمدة عام واحد كحد أقصى.

يمكنك أداء اختبار اللغة اإلنجليزية الكترونيا عن بعد أو في أحد مراكز االختبار داخل 
السلطنة. نأمل أن تكون قد أديت االختبار عندما كنت في الصف الحادي عشر أو الصف 

الثاني عشر حيث يسري صالحيته لمدة عامين. في حال أنك لم تختبر بعد، ننصحك بشدة 
أن تخضع الختبار تحديد المستوى بوقت كاف هنا في السلطنة وأثناء مرحلة التنافس 

للبعثات والمقاعد و/أو المنح الدراسية على منصة مركز القبول الموحد. كما يفضل أداء 
االختبار قبل أو خالل شهري أبريل ومايو.

ال ضرورة لتأجيل االختبار حتى االنتهاء من امتحاناتك النهائية أو بعد عرض المقاعد الدراسية 
من خالل مركز القبول الموحد. إن الحصول على درجات ضعيفة ال يؤثر سلبا على المنافسة 

في الحصول على بعثة دراسية ما لم يتم تحديد أدنى معدل المتحان IELTS كشرط 
للتسجيل في بعثة بعينها. وفي الوقت ذاته، فإن الحصول على درجات جيدة في االختبار ال 

تعنى أنك تحظى بميزة تنافسية.

*تهدف الصفحة التالية إلى عرض إجابات عن األسئلة التي يتكرر طرحها حول اختبارات اللغة 
اإلنجليزية والتي تشمل النظام الدولي الختبار اللغة اإلنجليزية IELTS واالختبار األكاديمي 

للتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة UKVI المعترف به في معظم الدول والمؤسسات 
التعليمية حول العالم. يعد اختبار UKVI للتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة إلزاميا 

للراغبين في إتمام الدراسة التأسيسية بالمملكة المتحدة، وذلك بناًء على المتطلبات التي 
وضعتها الحكومة البريطانية.
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األسئلة المتكررة واإلجابات:

1. ما هو اختبار اللغة اإلنجليزية وكيف اختار ما هو مناسب لي؟
يقيس اختبار اللغة مهاراتك في اللغة اإلنجليزية. وتقبل معظم مؤسسات التعليم العالي، 

داخل سلطنة عمان وخارجها، أكثر من نوع واحد من االختبارات ومن ضمنها اختبار اللغة 
اإلنجليزية الدولي IELTS األكاديمي واختبار IELTS األكاديمي للتأشيرات والهجرة إلى المملكة 

المتحدة UKVI. تقوم فرق التسجيل والقبول في المؤسسات التعليمية بتحديد االختبارات 
التي تتطلبها اشتراطات القبول لديها. ويتم تحديد المعدل العام للدرجة باإلضافة إلى 

الدرجات الفرعية في مهارات الكتابة، والتحدث، واالستماع، والقراءة. إن فرق التسجيل 
والقبول لدى مؤسسات التعليم العالي تعمل كمركز يتلقى استفسارات الطالب الراغبين 

في االلتحاق بتخصصات الدراسة الجامعية.

2. ما هو اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي )IELTS(؟
إن كنت طالبا مقباًل على الدراسة الجامعية، فإن النظام الدولي الختبار اللغة اإلنجليزية 

IELTS هو اختبار في اللغة ُمعد لتقييم مهارة االستماع، والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية 
والمالئم للطلبة الراغبين في الدراسة في بيئة الناطقين باللغة اإلنجليزية )أي مؤسسة 

للتعليم العالي حيث يكون التدريس باللغة اإلنجليزية(. وتتراوح درجات IELTS في مقياس 
الدرجات بين 1-9. في حين تؤول هذه االختبارات إلى ملكية مشتركة بين المجلس الثقافي 

البريطاني ومركز IDP: IELTS استراليا، واختبار كامبردج في اللغة اإلنجليزية.

3. ما هو الفرق بين اختيار IELTS األكاديمي و IELTS التدريبي العام؟ وأي منهما هو المطلوب 
لدراستي الجامعية؟

يختلف محتوى جزء القراءة والكتابة بين اختبار IELTS األكاديمي وبين التدريب والعام. 
فعلى سبيل المثال، يتضمن االختبار األكاديمي مواضيع تناسب المقبلين على الجامعات 

أو من سينتسب إلى مؤسسة تخصصية. ومن جهة أخرى، فإن اختبار التدريب العام يتضمن 
مواضيع قائمة على اهتمامات عامة. 

كطالٍب مقبل على الدراسة وتفكر في إجراء اختبار IELTS، فإنه سيتعين عليك إما أداء اختبار 
IELTS األكاديمي أو IELTS UKVI األكاديمي.

4. ما هو IELTS UKVI )األكاديمي(؟
إن الحروف المختصرة )UKVI( تعني التأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة. وهو اختبار 

لغة انجليزية آمن )SELT( معتمد لدى المكتب الرئيسي لطلب التأشيرة إلى المملكة 
د ليتوافق مع متطلبات محددة وضعتها  المتحدة. مما يشير إلى أن هذا االختبار قد أُعِّ

الحكومة البريطانية وهي خاصة بإجراءات التأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة. وقد 
تم اعتماده كمؤشر مستوى اتقان لغة األشخاص الراغبين في اإلقامة أو العمل أو الدراسة 

في المملكة والمتحدة.

 UKVI األكاديمي للتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة IELTS يتشابه محتوى اختبار 
مع اختبار IELTS األكاديمي »العام« من حيث المحتوى، وتوزيع العناصر والدرجات ومستوى 

الصعوبة، ولكن االختالف في اإلعدادات اإلضافية لمعايير تأمين االختبار.

يقبل اختبار IELTS األكاديمي للتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة UKVI كمؤشر 
لمهاراتك في اللغة اإلنجليزية لدى معظم إن لم يكن جميع المؤسسات التعليمية في 
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السلطنة وخارجها )كما يشمل ذلك دوال أخرى إضافة إلى المملكة المتحدة(. بينما يعد 
إلزاميا للطالب المتقدمين بطلب تأشيرة دراسية ألغراض االلتحاق ببرامج أدنى من مستوى 

الدارسة الجامعية في المملكة المتحدة )مثال: البرنامج التأسيسي(.

5. أي اختبار يعد األنسب لي؟
 UKVI للتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة المتميزة أو المتدنية IELTS يعد اختبار

إلزاميا للطلبة المقبلين على البرامج الدراسية السابقة للدراسة الجامعية في المملكة 
المتحدة.

أما بالنسبة للدراسة الجامعية أو أي تخصصات في الدول األخرى غير المملكة المتحدة، 
فيمكنك التحقق من االختبارات المطلوبة لدى المؤسسات التي تقدم هذه التخصصات.

وعليه، إن لم تكن تخطط للتنافس في أي بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة وتعتقد بأنك 
ستحقق مستوى أدنى من الدرجة المطلوبة )كأن تكون مثال متوقعا أن تلتحق ببرنامج 

تأسيسي( فحينها يمكنك اختيار اختبار IELTS األكاديمي للتأشيرات والهجرة إلى المملكة 
المتحدة UKVI. ويرجى األخذ في االعتبار أنه ال يمكن ألي جهة تأكيد حصولك على البعثة 

المرغوبة حيث إنها فرصة تنافسية.

6. لماذا تنصح دائرة البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار الطالب 
الخضوع الختبار IELTS للتأشيرات والهجرة UKVI؟

على الرغم من أن أغلب مؤسسات التعليم العالي تقبل أكثر من نوع واحد الختبارات اللغة 
اإلنجليزية وأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ال تفضل أي اختبار بعينه 

على اآلخر، فالصحيح أيضا أن الطالب الذين سيحصلون على بعثة تنافسية للدراسة في 
بريطانيا، وسيتعين عليهم الخضوع للبرنامج التأسيسي )مثال: حاملي مؤهالت دبلوم 

التعليم العام( قد يتطلب منهم أداء اختبار IELTS للتأشيرات والهجرة UKVI إلجراءات طلب 
التأشيرة. وهذا النوع من االختبار معتمد أيضا لدى مؤسسات التعليم العالي في جميع 

الوجهات الدراسية األخرى.

7. هل يتم قبول اختبار IELTS األكاديمي في جميع الدول؟ 
نعم، مع األخذ في االعتبار أنه في حال حصولك على بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة 
وبناًء على المؤهل المدرسي )دبلوم التعليم العام( و/أو عدم استيفاء متطلبات القبول 
المباشر لدى الجامعة، ويستدعي الوضع االلتحاق ببرنامج تأسيسي في المملكة المتحدة 

أوال، فعندها يتطلب التقدم الختبار IELTS األكاديمي للتأشيرات والهجرة إلى المملكة 
المتحدة UKVI لضرورة استخراج التأشيرة.

8. هل يتم قبول اختبار التأشيرات والهجرة UKVI األكاديمي في جميع الدول؟ 
نعم

9. هل يؤثر تحقيق نتائج متميزة في اختبار IELTS على أفضلية القبول في بعثة تنافسية؟
يرجى االنتباه إلى أن النتائج الجيدة في اختبار IELTS ال تمنحك أفضلية في التنافس للحصول 

على بعثة دراسية، ولكن هناك بعثات تنافسية تحدد الحد األدنى للدرجة المطلوبة 
للمنافسة عليها. وفي الوقت ذاته، ال داعي للقلق بشأن المستوى المتدني للغة اإلنجليزية 

ألنك سوف تتمتع بفرصة لتحسين مهارات اللغة قبل الشروع في الدراسة الجامعية في 
حال عدم تأهلك للمستوى اللغوي المطلوب للدراسة في مؤسسة ما. ويتم هذا في إطار 

زمني محدد بناًء على الضوابط والشروط المتبعة لدى المؤسسة التي ستدرس فيها.

•  
 

•  
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10. متى يجب أداء اختبار اللغة االنجليزية؟
إن أداء االختبار أثناء التقدم بطلب تسجيل للبعثات الدراسية وقبل الشروع في االختبارات 
النهائية هو ما ننصح به. واألنسب أن يكون ذلك خالل شهر أبريل أو حتى مايو. )يفتح باب 

التسجيل بمركز القبول الموحد من تاريخ 1 مايو وحتى 1 يوليو(. وكما ذكر سابقا، ال تؤثر درجة 
نتائج اختبار اللغة على ميزتك التنافسية للحصول على إحدى البعثات المتاحة. )ما لم 

ُيشترط حد أدنى لدرجة IELTS أو ما يعادلها للتقدم بطلب بعثة محددة.(

11. أين يمكنني إجراء اختبار IELTS لتأشيرات المملكة المتحدة UKVI؟ كيف أستعد لهذا 
االختبار؟ كم تكلفة االختبار؟ 

يرجى الرجوع إلى المجلس الثقافي البريطاني ومركز IDP، فهما الوحيدان اللذان يوفران 
اختبار IELTS لتأشيرات المملكة المتحدة UKVI حاليًا في سلطنة ُعمان.
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http://bit.ly/UKVI_Oman
+968 24 091 800

www.idpielts.me/oncomputer


