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IELTS - نظام اختبار اللغة اإلنجلزيية الدويل - هو اختبار 
اللغة اإلنجلزيية األكرث شعبية يف العالم. تم تطويره 

من قبل بعض الخرباء الرائدين يف العالم يف تقييم 
اللغة ويقوم بتقييم جميع مهاراتك يف اللغة اإلنجلزيية 

- القراءة والكتابة واالستماع والتحدث.

يعكس االختبار كيف ستستخدم اللغة اإلنجلزيية للدراسة 
والعمل والعيش يف بيئة تتحدث اإلنجلزيية. يمكنك إجراء 
االختبار يف أي من مراكز االختبار الرسمية التابعة لنا يف 

جميع أنحاء العالم.

الدراسة والعمل والعيش يف الخارج
يتم قبول IELTS من قبل أكرث من 10000 منظمة يف أكرث 

من 140 دولة. وتشمل هذه المنظمات الحكومات 
والمؤسسات األكاديمية وأرباب العمل مع 3300 يف 

الواليات المتحدة وحدها.

اذهب إيل المكان الذي ترغبه
يف معظم البلدان حيث اللغة اإلنجلزيية هي اللغة 

الرئيسية ، ستحتاج إىل دليل عىل مهارات اللغة اإلنجلزيية 
للتقدم للوظائف والدورات الجامعية.

اثبت نفسك يف المزنل
يمكن أن يساعدك إثبات مهاراتك يف اللغة اإلنجلزيية من 

خالل اختبار IELTS يف الحصول عىل وظيفة أفضل أو 
ترقية يف بلدك.

 IELTS يقدم المجلس الثقايف الربيطاين يف عمان اختبارات
يف مواقع مختلفة: مسقط وصور وشناص وعربي ونزوى 

وصاللة والربيمي والرستاق ، مع ما يصل إىل 3 مواعيد 
اختبار شهرًيا.
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المقدمة



هناك أنواع مختلفة من اختبارات IELTS اليت يمكنك 
إجراؤها. يمكن أن يساعدك IELTS يف التنقل حول العالم، 
والحصول عىل الوظيفة اليت تحلم بها، أو إثبات أنك قمت 
بتحسين لغتك اإلنجلزيية. يعتمد االختبار الذي يجب عليك 

اختياره عىل ما تريد القيام به.
قبل حجز اختبارك ، تأكد من التحقق من االختبار الذي 

تحتاجه مع المنظمات اليت تتقدم إليها.

IELTS  األكاديمي - استعد لبيئة التعليم العايل
يقيس اختبار IELTS األكاديمي ما إذا كان لديك مستوى 

إجادة اللغة اإلنجلزيية المطلوب لبيئة التعليم العايل 
األكاديمية. إنه يعكس بعض مزيات اللغة األكاديمية 

ويقيم ما إذا كنت مستعًدا لبدء الدراسة أو التدريب.
قم بإجراء هذا االختبار إذا كنت تريد:

• الدراسة عىل مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا يف 
أي مكان يف العالم

• تقدم بطلب للحصول عىل تأشرية طالب من المستوى 4 
يف إحدى الجامعات الراعية من المستوى 4 يف المملكة 

المتحدة
• العمل يف منظمة مهنية يف بلد يتحدث اإلنجلزيية.

تدريب IELTS العام - أثبت أن لديك مهارات اللغة 
اإلنجلزيية العملية اليومية

يثبت تدريب IELTS العام مهاراتك يف اللغة اإلنجلزيية:
اخترب IELTS للعمل يف بلدك أو للهجرة إىل بلد يتحدث 

اإلنجلزيية.

هل ترغب يف العمل أو الدراسة يف المملكة المتحدة؟
يوجد اختبار IELTS محدد لتأشريات المملكة المتحدة 

والهجرة (UKVI). إذا كنت تتطلع إىل العمل أو الدراسة أو 
العيش يف المملكة المتحدة ، فقد تحتاج إىل إجراء 

هذا االختبار.
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إذا كنت ترغب يف العمل أو الدراسة يف المملكة المتحدة، فأنت 
بحاجة إىل التقدم بطلب للحصول عىل تأشرية المملكة المتحدة 

و تقديم إثبات عىل أنك حققت المستوى المطلوب يف اختبار 
اللغة اإلنجلزيية، مثل اختبار IELTS لتأشريات المملكة المتحدة 
(األكاديمي و التدريب العام) المتاح يف مسقط. يمكنك إجراء 

االختبار عىل الورق (النتائج يف غضون 13 يوًما) أو عىل 
الكمبيوتر (النتائج يف غضون 3-5 أيام).

IELTS و IELTS لتأشريات المملكة المتحدة متشابهان من حيث 
التنسيق والمحتوى والتسجيل ومستوى الصعوبة. ومع ذلك، 

فإن نموذج تقرير االختبار الذي يحتوي عىل نتائجك يختلف قليًال 
 ، UKVI الرسمي لـ IELTS إلظهار أنك قد أجريت االختبار يف موقع

والذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الداخلية يف المملكة 
المتحدة.
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IELTS عىل الكمبيوتر
إذا اخرتت IELTS عىل الكمبيوتر، فسوف تخترب أقسام االستماع 

والقراءة والكتابة عىل جهاز كمبيوتر يف أحد مراكز االختبار 
 ، IELTS الرسمية لدينا. سيتم اختبار المحادثة وجهًا لوجه مع خبري

حيث نعتقد أنها الطريقة األكرث فعالية لتقييم مهارات التحدث 
لديك. إذا كنت قد أجريت اختبار IELTS عىل الكمبيوتر ، فستتمكن 

من استالم نتائجك يف غضون 3 إىل 5 أيام تقويمية من تاريخ 
االختبار.

IELTS عىل الورق
إذا اخرتت IELTS عىل الورق، فسوف تخترب أقسام االستماع 

والقراءة والكتابة عىل الورق. يتم إجراء اختبار المحادثة وجهًا لوجه 
.IELTS مع خبري

يتم االنتهاء من أقسام االستماع والقراءة والكتابة لجميع اختبارات 
IELTS يف نفس اليوم. ومع ذلك ، يمكن إكمال قسم المحادثة يف 

وع قبل االختبارات األخرى أو بعدها. مدة تصل إىل أسب
إذا كنت قد أجريت اختبار IELTS عىل الورق، فستتمكن من معاينة 

نتائجك بعد 13 يوًما تقويمًيا من تاريخ االختبار

ما الفرق بين اختبار
IELTS عىل الورق  

و IELTS عىل 
الكمبيوتر؟ 
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إذا كنت ترغب يف العمل أو الدراسة يف المملكة المتحدة، فأنت 
بحاجة إىل التقدم بطلب للحصول عىل تأشرية المملكة المتحدة 

و تقديم إثبات عىل أنك حققت المستوى المطلوب يف اختبار 
اللغة اإلنجلزيية، مثل اختبار IELTS لتأشريات المملكة المتحدة 
(األكاديمي و التدريب العام) المتاح يف مسقط. يمكنك إجراء 

االختبار عىل الورق (النتائج يف غضون 13 يوًما) أو عىل 
الكمبيوتر (النتائج يف غضون 3-5 أيام).

هل اختبار
IELTS for UKVI

مقبول يف
جميع البلدان
حول العالم؟

نوصي بأن يقضي الطالب وقًتا كافًيا يف االستعداد 
المتحان IELTS ، مع الرتكزي عىل القواعد األساسية وسرعة 

القراءة واسرتاتيجيات االختبار ومهارات الكتابة. كل جزء من 
امتحان IELTS هو مختلف، لذا تأكد من فهمك الكامل لما 

هو متوقع منك.
ُينصح بإجراء اختبار IELTS من قبل تجلس يف االمتحانات 

النهائية أو أثناء التسجيل للمنح الدراسية.

مىت يتوجب عيل
إجراء اختبار

IELTS؟

سجل يف اختبار IELTS مع المجلس الثقايف الربيطاين واحصل 
عىل فرصة لحضور 3 ساعات مجانية من خالل ورشة عمل 
IELTS Ready وجهًا لوجه، واليت ينظمها مدرسين خرباء 

لمساعدتك يف التحضري الختبار IELTS الخاص بك.
ورشة العمل المجانية ستدربك عىل فقرات االستماع والقراءة 

والكتابة والمحادثة.
يمكنك أيًضا الحصول عىل 30 ساعة تدريب مجانية عرب اإلنرتنت، 

من خالل برنامج Road to IELTS، عندما تقوم بالتسجيل يف 
اختبار IELTS مع المجلس الثقايف الربيطاين.

.IELTS يتضمن اختبارات تدريبية مجانية للفقرات األربعة الختبار

دعم مجاين
للتحضري المتحان

IELTS


