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

IDP IELTS TESTING اإلعالن : املحتوى التايل مقدم برعاية
النظام  اللغة اإلنجليز�ة والتي تشمل  يتكرر طرحها حول اختبارات  التي  تجدون هنا بعض اإلجابات عن  األسئلة 
الدويل الختبار اللغة اإلنجليز�ة IELTS واالختبار األكاديمي للتأشريات والهجرة إىل اململكة املتحدة UKVI املعرتف به 

يف معظم الدول واملؤسسات التعليمية حول العالم.

باململكة  التأسيسية  الدراسة  إتمام  يف  للراغبني  إلزاميا  املتحدة  اململكة  إىل  والهجرة  للتأشريات   UKVI اختبار  يعد 
املتحدة، وذلك بناًء عىل املتطلبات التي وضعتها الحكومة الرب�طانية.

تم إعداد املحتوى التايل استنادا إىل املدخالت املتعلقة باختبار اللغة اإلنجليز�ة الدويل (IELTS) والذي يقدمه اثنان من 
IELTS للتأشريات والهجرة إىل اململكة املتحدة يف  الشركاء املالكني له. وهناك مصدران فقط يقومان بإعداد اختبار 
IDP واملجلس الثقايف الرب�طاين. يرجى األخذ يف االعتبار أن وزارة التعليم العايل  UKVI وهما: مركز  سلطنة عمان 
اللغة اإلنجليز�ة ودون  بشأن املعلومات املتاحة عن اختبارات  تخيل مسؤوليتها  عمان  واالبتكار يف سلطنة  والبحث 

مفاضلة ألي منها. 

1. ما هو اختبار اللغة اإلنجليز�ة وكيف اختار ما هو مناسب يل؟
يقيس االختبار مهاراتك يف اللغة اإلنجليز�ة. وتقبل معظم مؤسسات التعليم العايل، داخل سلطنة عمان وخارجها، أكرث من 
للتأشريات  األكاديمي   IELTS واختبار  األكاديمي   IELTS الدويل  اإلنجليز�ة  اللغة  اختبار  ضمنها  ومن  االختبارات  من  نوع 
التي تتطلبها  التعليمية بتحديد االختبارات  التسجيل والقبول يف املؤسسات  .UKVI تقوم فرق  والهجرة إىل اململكة املتحدة 
والتحدث  الكتابة  مهارات  يف  الفرعية  الدرجات  إىل  باإلضافة  للدرجة  العام  املعدل  تحديد  و�تم  لديها.  القبول  اشرتاطات 
الطالب  استفسارات  يتلقى  كمركز  تعمل  العايل  التعليم  مؤسسات  لدى  والقبول  التسجيل  فرق  إن  والقراءة.  واالستماع 

الراغبني يف االلتحاق بتخصصات الدراسة الجامعية.

2. ما هو اختبار اللغة اإلنجليز�ة الدويل (IELTS)؟
إن كنت طالبا مقبالً عىل الدراسة الجامعية، فإن النظام الدويل الختبار اللغة اإلنجليز�ة IELTS هو اختبار يف اللغة 
ُمعد لتقييم مهارات االستماع والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليز�ة واملالئم للطلبة الراغبني يف الدراسة يف بيئة الناطقني 
باللغة اإلنجليز�ة (أي مؤسسة للتعليم العايل حيث يكون التدر�س باللغة اإلنجليز�ة). وترتاوح درجات IELTS يف 
 IDP: مقياس الدرجات بني ١-٩. يف حني تؤول هذه االختبارات إىل ملكية مشرتكة بني املجلس الثقايف الرب�طاين ومركز

IELTS اسرتاليا، واختبار كامربدج يف اللغة اإلنجليز�ة.

إجابات على األسئلة الشائعة حول اختبار IELTS األكاديمي للتأشيرات والهجرة إلى 
المملكة المتحدة UKVI المقدمة من  IDP IELTS TESTING في عمان



يختلف محتوى جزء القراءة والكتابة بني اختبار IELTS األكاديمي وبني التدر�بى العام. فعىل سبيل املثال، يتضمن 
االختبار األكاديمي مواضيع تناسب املقبلني عىل الجامعات أو من سينتسب إىل مؤسسة تخصصية. ومن جهة أخرى، 

فإن اختبار التدر�ب العام يتضمن مواضيع قائمة عىل االهتمامات العامة. 
 IELTS أداء اختبار  إما  عليك  فإنه سيتعني   ،IELTS الجامعية وتفكر يف إجراء اختبار  الدراسة  كطالٍب مقبل عىل 

األكاديمي أو IELTS UKVI األكاديمى.

3. ما هو الفرق بني اختبار IELTS األكاديمي و IELTS التدر�بي العام؟ وأي منهما هو املطلوب لدراستي الجامعية؟
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4. ما هو IELTS UKVI (األكاديمي)؟
 (SELT) تعني التأشريات والهجرة إىل اململكة املتحدة. وهو اختبار لغة انجليز�ة آمن (UKVI) إن الحروف املختصرة
ليتوافق مع  د  أُِعّ قد  أن هذا االختبار  إىل  إىل اململكة املتحدة. مما يشري  التأشرية  لطلب  الرئييس  لدى املكتب  معتمد 

متطلبات محددة وضعتها الحكومة الرب�طانية وهي خاصة بإجراءات التأشريات والهجرة إىل اململكة املتحدة.

يتشابه محتوى اختبار IELTS األكاديمي للتأشريات والهجرة إىل اململكة املتحدة UKVI مع اختبار IELTS األكاديمي 
الصعوبة، ولكن االختالف يف اإلعدادات اإلضافية  العناصر والدرجات ومستوى  "العام" من حيث املحتوى وتوز�ع 

ملعايري تأمني االختبار.

يقبل اختبار IELTS األكاديمي للتأشريات والهجرة إىل اململكة املتحدة UKVI كمؤشر ملهاراتك يف اللغة اإلنجليز�ة لدى 
معظم إن لم يكن جميع املؤسسات التعليمية يف السلطنة وخارجها. بينما يعد إلزاميا للطالب املتقدمني بطلب تأشرية 

دراسية ألغراض االلتحاق بربامج أدىن من مستوى الدارسة الجامعية يف اململكة املتحدة (مثال: الربنامج التأسييس).

5. أي اختبار يعد األنسب يل؟
يعد اختبار IELTS للتأشريات والهجرة إىل اململكة املتحدة UKVI إلزاميا للطلبة املقبلني عىل الربامج الدراسية السابقة 

للدراسة الجامعية يف اململكة املتحدة.

أما بالنسبة للدراسة الجامعية أو يف أي تخصص يف الدول األخرى غري اململكة املتحدة، فيمكنك التحقق من االختبارات 
املطلوبة لدى املؤسسات التي تقدم هذه التخصصات.

إذا كنت ال تخطط للتقدم بشكل تنافيس ألي منحة دراسية مخصصة للمملكة املتحدة أو إذا كان من املتوقع أن تفي 
بمتطلبات القبول املباشر التي حددتها مؤسسات التعليم العايل يف اململكة املتحدة (عىل سبيل املثال، انت حاصل عىل 

مؤهل دويل)، سيكون اختبار IELTS االكاديمى األنسب لك.

ولكن، إذا كنت تخطط للتقدم بشكل تنافيس للحصول عىل منحة دراسية مخصصة للمملكة املتحدة وتعتقد أنك 
 IELTS ستكون أقل من مستوى الشهادة (عىل سبيل املثال، عليك أوالً متابعة دورة تأسيسية) ، فقد ترغب يف اختيار

.UKVI األكاديمي للتأشريات والهجرة إىل اململكة املتحدة

٦. ملاذا ينصح الطالب بالخضوع الختبار IELTS للتأشريات والهجرة UKVI؟
وزارة  وأن  اللغة اإلنجليز�ة  نوع واحد الختبارات  تقبل أكرث من  العايل  التعليم  أن أغلب مؤسسات  من  الرغم  عىل 
الذين  الطالب  أن  أيضا  فالصحيح  بعينه عىل اآلخر،  أي اختبار  تفضل  ال  واالبتكار  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
حاميل  (مثال:  التأسييس  للربنامج  الخضوع  عليهم  بر�طانيا، وسيتعني  يف  للدراسة  تنافسية  بعثة  عىل  سيحصلون 
طلب  UKVI إلجراءات  والهجرة  للتأشريات   IELTS اختبار  أداء  منهم  يتطلب  قد  العام)  التعليم  دبلوم  مؤهالت 

التأشرية. وهذا النوع من االختبار معتمد أيضا لدى مؤسسات التعليم العايل يف جميع الوجهات الدراسية األخرى.
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7.هل يتم قبول اختبار IELTS األكاديمي يف جميع الدول؟ 
نعم، مع األخذ يف االعتبار أنه يف حال حصولك عىل بعثة دراسية إىل اململكة املتحدة وبناًء عىل املؤهل املدريس (دبلوم 
التعليم العام) و/أو عدم استيفاء متطلبات القبول املباشر لدى الجامعة، و�ستدعي الوضع االلتحاق بربنامج تأسييس 
UKVI  األكاديمي للتأشريات والهجرة إىل اململكة املتحدة IELTS يف اململكة املتحدة أوال، فعندها يتطلب التقدم الختبار

لضرورة استخراج التأشرية.

8. هل يتم قبول اختبار التأشريات والهجرة UKVI األكاديمي يف جميع الدول؟ 
نعم.

9. متى يجب أداء اختبار اللغة االنجليز�ة؟
إن أداء االختبار أثناء التقدم بطلب تسجيل للبعثات الدراسية وقبل الشروع يف االختبارات النهائية هو ما ننصح به. وال 
تؤثر درجة نتائج اختبار اللغة عىل ميزتك التنافسية للحصول عىل إحدى البعثات املتاحة. (ما لم ُيشرتط حد أدىن لدرجة 

IELTS أو ما يعادلها للتقدم بطلب بعثة محددة.)

يرجى الرجوع إىل املجلس الثقايف الرب�طاين ومركز IDP، فهما الوحيدان اللذان يوفران اختبار IELTS لتأشريات اململكة 
املتحدة  UKVIحالياً يف سلطنة ُعمان.

10. أين يمكنني إجـــــــــــــــــــــراء اختبــــار IELTS لتأشريات اململكـــــــة املتحـــــــدة UKVI ؟ كيف أستعد لهذا االختبار؟ كم تكلفة االختبار؟


