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للطلبة الراغبين بالتنافس على برامج ( IELTS) بشأن اختبارات اللغة اإلنجليزيةتنويه 
 البعثات الخارجية

 

 

ة  األوضاع الحالية المصاحبة لجائحالتنويه بأنه في ظل  تود دائرة البعثات الخارجية -
شرطا للتنافس على ( IELTS) ال يعتبر الحصول على اختبار اللغة اإلنجليزية، 91-كوفيد

 عدا برنامج الطب البشري في الكلية الملكية للجراحين فرع البحرينخارجية أي بعثة 
(SE006) ( الختبار5وبحد أدنى ) IELTS Indicator    أو أي صيغة الختبارIELTS 

 وما يعادله.  األكاديمي

 

أما بالنسبة للطلبة الذين سيتم قبولهم في بعثات خارجية بعد الفرز، فوجب التنويه  -
لمعظم الدول بسبب تعذر إقامة االختبار الورقي   IELTS Indicatorتم اعتماد بأنه 

أو  IELTS UKVIولكن ال يمنع ذلك التقدم الختبار حاليا في العديد من األماكن، 
Academic IELTS لك أو الذين لديهم اختبارات سارية الصالحيةللقادرين على ذ. 
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 للتأشيرة على البعثة للتنافس االختبارات المقبولة حاليا الدولة

 غير إلزامي غير إلزامي IELTS Indicator أستراليا ونيوزيالندا

 المملكة المتحدة
IELTS Indicator 

 IELTS UKVIأو 
 غير إلزامي

يعتمد على المرحلة 
 الدراسية

ال يشترط الحصول على اآليلتس لمتطلبات التأشيرة لدراسة اللغة، وإنما هو  مالحظة بالنسبة للملكة المتحدة: 
 متطلب للتأشيرة لبعض المؤسسات التي تقدم البرنامج التأسيسي. 

 غير إلزامي غير إلزامي IELTS Indicator إيرلندا

 غير إلزامي إلزاميغير  IELTS Indicator الواليات المتحدة

 كندا

Academic IELTS  وDuoLingo 
 IELTSبعض الجامعات تقبل 

Indicator 
سيبلغ الطلبة بعد الحصول على البعثة 

 وال يؤثر في مدى استحقاقهم للبعثة

 غير إلزامي غير إلزامي

 غير إلزامي Academic IELTS هولندا

 إلزامي
( للقبول في 5.5)

 البرنامج التأسيسي
للقبول في ( 6)

 التخصص
إذا لم يحقق المستوى 

المطلوب يلحق ببرنامج 
 اللغة في المملكة المتحدة

 غير إلزامي غير إلزامي IELTS Indicator قبرص

 غير إلزامي (5إلزامي بدرجة ) RCSI IELTS Indicatorالبحرين 

 ماليزيا

IELTS   أوما يعادله من االختبارات
 الدولية األخرى. 

فقط تطلب جامعة نوتنجهام 
 Academic IELTSفي  6مستوى 

( لكل 5.5او ما يعادله وال يقل عن )
مهارة. يمكن إلحاق الطالب ببرنامج 
لغوي ومن ثم االلتحاق بجامعة 
نوتنجهام في شهر أبريل إذا حقق 

 المطلوب

 غير إلزامي غير إلزامي

 مالحظات مهمة: 

  بتلبية أية متطلبات لغوية تفرضها الدول والجامعات. بحسب تطور األوضاع، سيبلغ الطلبة 

  .ينصح الطلبة باالطالع على مواقع الجامعات العالمية للتعرف على المستجدات 
 


