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حصلت جامعة القدس المفتوحة منذ العام  2008على االعتمادات الدولية الالزمة لتشغيل ثالثة
مراكز معتمدة إلمتحان التوفل في فروع الجامعة :في نابلس ،رام اهلل والخليل.
�إمتحان التوفل� :أداة معتمدة دولي ًا لقيا�س قدرة المتقدم على �إ�ستخدام اللغة الإنجليزية • ،ق�سم القراءة :وي�شتمل على قراءة  4-3قطع من الن�صو�ص االكاديمية واالجابة عن
مجموعة من اال�سئلة لكل قطعة ،وقد ي�شتمل على �أ�سئلة ا�ضافية ال تح�سب نتيجتها
(اختبار االنجليزية كلغة �أجنبية)
لت�ساعد  ETSعلى معرفة كيفية عمل هذه اال�سئلة في ظل ظروف االختبار الفعلي.
• الختبار الطلبة بالمهارات االنجليزية المطلوبة للت�أهيل االكاديمي والنجاح.
• �إختبار التوفل يغطي كل نواحي البراعة االنجليزية ،مت�ضمن ًا اختبار اللغة االنجليزية منطوقة
الخدمات التي تقدمها المراكز المعتمدة لإمتحانات التوفل في جامعة القد�س
وتدريبات النحو
• ي�شرف على ادارة امتحان التوفل م�ؤ�س�سة �إي تي ا�س في والية نيوجر�سي في الواليات المتحدة ،المفتوحة:
امتحان التوفل هو �أكثر امتحان لغة انجليزية �شهرة بالعالم وقد تقدم له �أكثر من  20مليون • توفير المواد الدرا�سية والو�سائط التعليمية للمتقدمين.
• عقد وتنظيم الدورات التدريبية لإعداد المتقدمين لإمتحان التوفل من خالل
�شخ�ص منذ عام  1964ويدار االمتحان في �أكثر من  180بلداً حول العالم.

مدربين ذوي خبرة وكفاءة عاليه.
يتكون �إمتحان التوفل من الأق�سام التالية:
• تحديد مواعيد جل�سات �إمتحان التوفل ون�شر مواعيدها في بداية ومنت�صف العام.
الوقت المتاح
عدد االسئلة
القسم
• ت�سجيل المتقدمين وحجز مقاعد لهم في الجل�سات المعينة وتزويدهم
 80-60دقيقة
قطع استيعاب 36-56 ،سؤال لكل قطعة 3-4
القراءة واالستيعاب
ببطاقات الجلو�س.
• توفير الأجواء المالئمة لعقد �إمتحان التوفل من خالل �إتباع المعايير
 90-60دقيقة
االستماع الى محادثات ومحاضرات 34-51 ،سؤال
االستماع
الدولية في تح�ضير وعقد جل�سات �إمتحانات التوفل.
 10دقائق
 10دقائق
استراحة
• العناية ب�أجهزة الحوا�سيب
 20دقيقة
)مهام 2 :مستقلة و  4متكاملة (اقرأ،استمع ،وتكلم 6
التكلم
الم�ستخدمة والحفاظ على توفير
 50دقيقة
)متكاملة 1،مستقلة (اقرأ،استمع ،وتكلم 1
الكتابة واالنشاء
�أجهزة حوا�سيب و�أدوات الإمتحان
• ق�سم اال�ستماع :يقي�س قدرات المتقدم لالمتحان لفهم اللغة االنجليزية من خالل الإ�ستماع.
�ضمن الموا�صفات العالمية.
مدة المحا�ضرة  800-500 :كلمة مخ�ص�ص  5-3دقائق لكل منها.
• المحافظة على �سرية بيانات
مدة المحادثة  25-12 :خطاب متبادل مخ�ص�ص  3دقائق لكل منها .
المتقدمين للإمتحان.
• ق�سم التكلم :يقي�س قدرات المتقدم لالمتحان للتكلم باللغة االنجليزية بفعالية والتوا�صل بثقة • متابعة �ش�ؤون المتقدمين لإمتحان
في االجواء االكاديمية �سواء داخل او خارج الجامعة .
التوفل لحين ح�صولهم على ك�شوفات نتائجهم من �شركة  ETSالعالمية.
• ق�سم الكتابة واالن�شاء :وي�شمل على قراءة قطعة بطول ( )300-230كلمة خالل مدة زمنية
محددة عن مو�ضوع اكاديمي واال�ستماع لمو�ضوع ذو عالقة من منظور مختلف بطول (-230
 )300كلمة ولمدة زمنية �أخرى ،ويطلب طباعة تلخي�ص ومناق�شة وربط النقاط الهامة التي وردت
بحد �أدنى ( )225-150كلمة دون خ�صم نقاط في حال تجاوز طول المو�ضوع المكتوب ذلك على
�أن يبقى في �صلب المو�ضوع.
وقد يطلب كتابة مو�ضوع بطول  300كلمة و يذكر فيه المتقدم كتابيا �آراءه وي�شرح وي�ساند بر�أيه
ق�ضية او مو�ضوع معين ًا فيكون مقنع ًا ب�أ�سلوب

يتم الت�سجيل لإمتحان التوفل من خالل التوجه اىل �أحد فروع اجلامعة املعتمدة وهي:

فرع نابل�س : :رفيديا� -سارع كمال جمبالط
فرع اخلليل :اخلليل � -أبو كتيال
فرع رام اهلل :عمارة كنعان-الطابق الثالث� -شارع االر�سال

مالحظات هامة :
.1يرجى اعالم مدير االمتحانات يف اجلامعة عن اي احتياجات خا�صة
باملتقدم لالمتحان عند الت�سجيل
.2يجب ابراز الوثيقة ال�شخ�صية على ان حتمل �صورة حديثة للمتقدم
لالمتحان واثبات الت�سجيل

هاتف 092342613 :فرعي 131:
هاتف 022228683 :فرعي 138
هاتف 022964571 :فرعي 121

للإطالع على جدول املواعيد الر�سمي يرجى
مراجعة موقع اجلامعة الإلكرتوين
www.qou.edu

