مركز اللغات والدراسات الدولية في كلية جامعة لندن
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Arabic

دروس االنجليزية ألغراض أكاديمية لسنة 2013

يو سي ال (كلية جامعة لندن)
أهال بكم في كلية جامعة لندن ،إحدى أهم الجامعات العالمية
وال واقعة في قلب مدينة لندن
تعريف بالكلية

أسست في  .1826وتحوي أكثر من  24000طالبا ،منهم  10400في الدراسات العليا% 52 .من اإلناث و% 48من الذكور .أكثر من  9,100طالبا أجنبيا من خارج بريطانيا52 .
قسما أكاديميا يتوزعون على  10كليات:

•
•

•

ع��ل��وم ال���ذك���اء
اآلداب وال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة
علوم التاريخ واالجتماع
علوم الصحة العمومية

•

•

البيئة المبنية .ع��ل��وم ال��ه��ن��دس��ة

جامعة عالمية

يو سي ال هي واحدة من أحسن الجامعات العالمية ،واحتلت المراكز العالية في التصنيف العالمي،
حيث احتلت الرتبة السابعة سنة  2012/2011في ترتيب كيو اس للترتيب العالمي للجامعات

ترتيب كيو أس للجامعات العالمية لسنة .2010
الترتيب

الجامعة

البلد

1

جامعة كمبريدج

المملكة المتحدة

2

جامعة هارفارد

الواليات المتحدة األمريكية

3

معهد ماساشوستيس للتكنلوجيا

الواليات المتحدة األمريكية

4

جامعة يل

الواليات المتحدة األمريكية

5

جامعة أكسفورد

المملكةالمتحدة

6

كلية إمبلاير في لندن

المملكةالمتحدة

7

كلية جامعة لندن

المملكةالمتحدة

8

جامعة شيكاغو

الواليات المتحدة األمريكية

9

جامعة بنسلفانيا

الواليات المتحدة األمريكية

10

جامعة كولومبيا

الواليات المتحدة األمريكية

الموقع

نحن في قلب مدينة لندن  ،مما يمنح الحرم الجامعي في مركز لندن ميزات أكاديمية ومهنية
واجتماعية عظيمة حيث المعاهد المعروفة عالميا والتي تنعم بالحيوية والمتعة مثل المتحف
البريطاني و المكتبة البريطانية التي تقع على بعد خطوات من الجامعة .

التنوع

يتم اختيار الطلبة بناء على المواهب والقدرات التي يتمتعون بها ،ويمثل الطلبة األجانب
حوالي  %53إذا يو سي أل توفر جوا عالميا ووديا مميزا في جميع أرجاء الجامعة.

•

ال��ح��ق��وق

•

•

ع��ل��وم األح���ي���اء

ع��ل��وم ال��ري��اض��ي��ات وال��ف��ي��زي��اء

•

الطب

متطلبات اللغة االنجليزية الدنيا لطالب الدراسات العليا فقط في كلية جامعة لندن
االنجليزية ألغراض أكاديمية :شهادات كلية جامعة لندن في االنجليزية ألغراض أكاديمية
• األيلز :المقياس العالمي المتحان اللغة االنجليزية
• التوفل :امتحان االنجليزية كلغة ثانية -اي بي تي (امتحان عن طريق االنترنت)
• لالطالع على الشهادات المقبولة في كلية جامعة لندن يرجى زيارة الرابط
www.ucl.ac.uk/prospective-students

المستوى العام
لمعظم البرامج في كليات:
• علوم الدماغ
• علوم الصحة العمومية
• الطب
• البيئة المبنية
• علوم الهندسة
الرياضيات والعلوم الفيزيائية و ام اف اي
في الفنون الجميلة
مستوى جيد
لمعظم البرامج في كليات:
• اآلداب والعلوم اإلنسانية
• علوم الحياة
• مدرسة ال��دراس��ات االوروب��ي��ة الشرقية
والسلفونية
• العلوم التاريخية واالجتماعية ومعهد
ايستمان لجراحة األسنان

المستوى المتقدم:
لبرامج كلية الحقوق وكليات:
• التاريخ
• العلوم السياسية

االنجليزية ألغراض أكاديمية في كلية جامعة لندن
المتوسط%65 :
الحد األدنى لإلختبارات الفرعية%60 :
زليألا
المتوسط6.5 :
الحد األدنى لإلختبارات6.0 :
التوفل اي بي تي
المتوسط92 :
اختبارات فرعية (القراءة والكتابة) :الحد األدنى 24/30
اختبارات فرعية (االستماع والمحادثة) :الحد األدنى 20/30
االنجليزية ألغراض أكاديمية في كلية جامعة لندن
المتوسط%70 :
الحد األدنى لإلختبارات الفرعية%60 :
زليألا
المتوسط7.0 :
الحد األدنى لإلختبارات6.0 :
التوفل اي بي تي
المتوسط100 :
اختبارات فرعية (القراءة والكتابة) :الحد األدنى 24/30
اختبارات فرعية (االستماع والمحادثة) :الحد األدنى 20/30
االنجليزية ألغراض أكاديمية في كلية جامعة لندن
المتوسط%75 :
الحد األدنى لإلختبارات الفرعية%70 :
زليألا
المتوسط7.5 :
الحد األدنى لإلختبارات6.5 :
التوفل اي بي تي
المتوسط109 :
اختبارات فرعية (القراءة والكتابة) :الحد األدنى 24/30
اختبارات فرعية (االستماع والمحادثة) :الحد األدنى 20/30
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دروس كلية جامعة لندن في االنجليزية ألغ راض أكاديمية
(يو سي ال أي أي بي)
دروس كلية جامعة لندن في االنجليزية ألغراض أكاديمية
معلومات أساسية
أهداف الدرس
• تحقيق شروط اللغة االنجليزية لاللتحاق ببرامج البكالوريوس (أنظر الجدول المقابل
لملخص المتطلبات الالزمة)
• تحقيق متطلبات وشروط اللغة االنجليزية بالنسبة لبعض البرامج الدراسية في الجامعات
البريطانية األخرى
• تحضير الطالب للدراسة األكاديمية في الجامعات البريطانية

مميزات الدروس
• دروس عالية الجودة
• التدريس يكون في صفوف ،ندوات ومحاضرات في كلية جامعة لندن
• التدريس يكون في مجموعات صغيرة ال تتعدى  14طالبا في كل صف
•  20ساعة دراسية (في كلية جامعة لندن) على األقل في األسبوع
• دروس خصوصية كل أسبوع (حصص الدروس الخصوصية تكون مع
مدرس خاص لكل طالب)
• توجيه ودعم فردي لطلبات االلتحاق بمستوى البكالوريوس
• دروس اختيارية للتحضير المتحان االيلز
• الطالب يعاملون مثل طالب كلية جامعة لندن بحيث يستفيدون من كل
الخدمات الكتاحة في الكلية بما في ذلك خيارات السكن
• إعطاء فرص للطالب لحضور المحاضرات التي يلقيها أساتذة متميزون
من كلية جامعة لندن
• برنامج اجتماعي لما يحدث في لندن موجه لكل الطالب

أهداف الدرس:
تطوير مهارات الدراسة الالزمة للنجاح في أشهر الجامعات البريطانية ،بما في ذلك:
• قراءة النصوص األكاديمية بسرعة وإنتاجية
• التعبير عن األفكار بشكل صحيح وواضح في الكتابة األكاديمية
• إجراء وكتابة بحوث باستقاللية
• تطوير مهارات التفكير النقدي عند الطالب
• تقديم بحوث شفوية والمشاركة في الندوات
• تدوين المالحظات بشكل فعال

*ساعة التدريس في يو سي أل هي  50دقيقة

دروس كلية جامعة لندن في االنجليزية ألغراض أكاديمية :نظرة عامة
أهداف الطالب

شهادة الديبلوم في االنجليزية ألغراض أكاديمية
مادة كاملة 32 :أسبوعا
الفصل األول
 12أسبوعا

الفصل الثاني
 20أسبوعا (الفصل الثاني والثالث)

األيلز5.0:
توفل اي بي تي 62:

األيلز5.5 :
توفل اي بي تي71:

برنامج الدراسات العليا في المملكة المتحدة (الماجستير،
ماجستير العلوم ،ماجستير الحقوق ،الدكتوراه)
برنامج البكالوريوس في المملكة المتحدة (بكالوريوس
اآلداب ،بكالوريوس العلوم ،بكالوريوس اآلداب
والعلوم ،بكالوريوس الحقوق)
حياة مهنية

الفصل الثالث

دروس االنجليزية التحضيرية

أدنى مستوى للدخول*
أي بي تي= امتحان عن طريق االنترنت

سبتمبر

يناير

أهداف الطالب

دروس مطولة
( 19أسبوعا)

 11أسبوعا

 8أسابيع

 5أسابيع

األيلز4.5 :
توفل اي بي تي55 :

األيلز5.0 :
توفل اي بي تي62 :

األيلز5.5 :
توفل اي بي تي71 :

األيلز6.0 :
توفل اي بي تي79 :

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

برنامج الدراسات العليا في المملكة المتحدة (الماجستير،
ماجستير العلوم ،ماجستير الحقوق ،الدكتوراه)
برنامج البكالوريوس في المملكة المتحدة (بكالوريوس
اآلداب ،بكالوريوس العلوم ،بكالوريوس اآلداب
والعلوم ،بكالوريوس الحقوق)

سبتمبر

*المترشحون الذين ال يحملون شهادة األيلز أو شهادة توفل أو ما يعادلهما ،يمكن لهم أن يدخلوا الى امتحان االنجليزية التابع لكلية جامعة لندن حسب مدة الدراسة وحالة اإلقامة.
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الديبلوما في االنجليزية ألغ راض أكاديمية
أهداف الدروس

الدروس هي دروس تحضيرية للطالب األجانب الذين يريدون متابعة دراستهم في البكالوريوس أو في
الدراسات العليا في كلية جامعة لندن أو الجامعات البريطانية األخرى .بعض الطالب قد يستفيدون من
هذه المادة لتحسين لغتهم االنجليزية ألغراض مهنية
الطالب الملتحقون بالديبلوما يطلب منهم أن يكون مستواهم في االنجليزية بين  6.5-5.0على األيلز
(أو مايعادلها)
عند نهاية البرنامج ،يكون الطالب قد تمكنوا من تطوير مهاراتهم األكاديمية واللغوية المطلوبة
للدخول إلى البرامج الجامعية البريطانية ،وتعرفوا على الثقافة األكاديمية وأسس النظام التعليمي
العالي البريطاني

نظام البرنامج
تتكون ديبلوما  32أسبوعا من دروس ومحاضرات وندوات وحصص دراسية خصوصية
الفصل األول :يركز على االنجليزية األكاديمية وإدماج المهارات اللغوية األربعة وهي الكتابة والقراءة
واالستماع والتحدث .باإلضافة إلى القواعد والمفردات وكيفية أخذ مالحظات وتقييدات .محاضرات
أسبوعية من طرف أساتذة أكاديميين من كلية جامعة لندن من عدة تخصصات من الهندسة المعمارية
إلى علم الحيوان .مراقبة تحسن الطالب يكون عن طريق الواجبات المدرسية واالمتحانات داخل
الصفوف.

عالمات االلتحاق
سنة 2014-2013

الرسوم
الدراسية

*ال����ش����روط ال��دن��ي��ا
للدخول

*الحد األدنى
لالمتحانات
الفرعية

دخول سبتمبر
الفصل  2 ،1و 32 :3أسبوعا
يبدأ 23 :سبتمبر 2013

£13,000

األيلز5.0 :
التوفل أي بي تي62 :
(امتحان عن طريق
االنترنت)

4.5
 15في االمتحانات الفرعية
 17في الكتابي

£9,000

أليلز5.5 :
التوفل أي بي تي71 :
(امتحان عن طريق
االنترنت)

5.0
 17في االمتحانات الفرعية
 20في الكتابي

دخول يناير
الفصلين  2و  20 :3أسبوعا
ب��هرواری دهس��ت پێ کردن:
يبدأ 6 :يناير 2014

تنتهي دروس الديبلوما في  30يونيو  .2014رزنامة اليدبلوما تشمل نتائج االمتحانات واإلجراءات االدارية
الخاصة بالبرنامج ،متى ما لزم ذلك .الحد األقصى النتهاء الدروس واالمتحانات في الديبلوما هو  13يونيو
.2014
*المعلومات المدونة أعاله هي معلومات إرشادية فقط .تعامل كل استمارة على حدة ويراعى فيها مستوى
الطالب في اللغة االنجليزية (بما في ذلك االمتحانات الفرعية) وتاريخه الدراسي ودرجته النهائية .يمكن
للطالب أن يتقدموا الى امتحان الكلية في االنجليزية بدال من التقدم المتحان األيلز أو التوفل.

الفصل الثاني :يركز على تطوير مهارات البحث المستقلة ،ومهارات الكتابة األكاديمية للبحوث
والعروض الشفوية .هذه المواضيع متصلة وتسمح للطالب بالتركيز على اختصاصاتهم األكاديمية
(الهندسة الميكانيكية والقانون..الخ) .كما تطور المهارات والدروس التي أخذت في الفصل األول.
األعمال البحثية تحظى بمتابعة ودروس خصوصية أسبوعية .المحاضرات األسبوعية سوف تعطي
الطالب فرصة ممتازة لتوسيع معارفهم حول مواضيعهم وتنمية معرفتهم بالمصطلحات الخاصة.
الفصل الثالث :الدروس والندوات هي عبارة عن بناء على ما سبق أخذه في الفصلين األول والثاني.
سيكون تركيز الطالب على البحوث األكاديمية المستقلة.

المعايير التقييمية للدروس

يتحصل الطالب على شهادة الديبلوما بناء على اإلختبارات التقييمية للدروس وكذلك على االمتحانات
التي تجرى في الفصل الثالث

البحوث
يمثل  %40من مجموع الدرجات:
بحث كتابي

•
•
•

اإلمتحانات النهائية
تمثل  %60من مجموع الدرجات
امتحان المهارات الكتابية
امتحان االستماع وأخذ المالحظات
امتحان مهارات القراءة

•
•
•

عرض شفوي
ندوة

أوروبا

الديبلوما في االنجليزية ألغراض أكاديمية
جنسيات الطالب لسنة 2012/2011

الشهادة

تعتبر شهادة الديبلوما لالنجليزية ألغراض أكاديمية من كلية جامعة لندن من الشهادات المعتبرة
والمؤهلة في امتحانات الدخول للجامعات في لندن وفي أنحاء بريطانيا.

أمثلة لبعض النشاطات التي تعقد أسبوعيا
• إيجاد واإلحالة على المراجع -مهارات البحث

الشرق األوسط

• اختيار واإلحالة إلى النقاط الرئيسية في بحث أكاديمي -مهارات القراءة

جنوب شرق آسيا

• تطوير المناقشات واالستعانة بمراجع لدعم هذه المناقشات -مهارات
الكتابة

وسط آسيا

• دراسة أفعال اإلحالة وصيغ المبني للمجهول لإلحالة إلى المراجع-
مهارات القواعد والمفردات

افريقيا
جنوب آسيا
شرق آسيا :الصين ،اليابان ،جنوب
كوريا وتايوان

• تقديم وتدعيم اآلراء في الندوات -مهارات التحدث
• تقديم عروض شفوية ناجعة -مهارات التحدث

www.ucl.ac.uk/deap

من أجل الحصول على نموذج للتوقيت يرجى االط�لاع على الموقع
االلكتروني للدروس

الدروس التحضيرية لإلنجليزية
أهدا الدرس

تهدف الدروس المركزة لالنجليزية ألغراض أكاديمية إلى تحضير الطالب األجانب الذين يريدون
االلتحاق ببرامج الدراسات العليا(الماجستير في اآلداب والماجستير في العلوم والماجستير في الحقوق
وبرنامج األمفيل والدكتوراه) في كلية جامعة لندن أو في الجامعات البريطانية األخرى .بعض الطالب
الذين يزاولون هذه الدروس عندهم قبول مبدئي في برامج البكالوريوس.
اختيار الدروس التحضيرية المناسبة
يحتاج الطالب عادة إلى أن يرفعوا من مستواهم في اللغة االنجليزية في أقصر مدة ممكنة وذلك
لتحقيق متطلبات القبول المشروط في برامج الماجستير والدكتوراه.

عالمات االلتحاق
سنة 2013

الرسوم
الدراسية

*ال����ش����روط ال��دن��ي��ا
للدخول

*الحد األدنى
لالمتحانات
الفرعية

الدروس الموسعة
( 19أسبوعا)
ليربأ : 29سور���دلا ��ةيا��دب
2013

£7,600

األيلز4.5 :
التوفل أي بي تي55 :
(امتحان عن طريق
االنترنت)

 4.5ف��ي كل االمتحانات
الفرعية
 15ف���ي ك��ل االمتحانات
الفرعية

£4,800

أليلز5.0 :
التوفل أي بي تي62 :
(امتحان عن طريق
االنترنت)

 5.0ف��ي كل االمتحانات
الفرعية
 17ف���ي ك��ل االمتحانات
الفرعية

£4,000

األيلز5.5 :
التوفل أي بي تي71 :
(امتحان عن طريق
االنترنت)

 5.5ف��ي كل االمتحانات
الفرعية
 18ف���ي ك��ل االمتحانات
الفرعية

دروس  11أسبوعا
تبدأ 24 :يونيو 2013

يجب على طالب الدروس التحضيرية أن يأخذوا في عين االعتبار ما يلي:
• الشروط الدنيا للقبول في دروس المرحلة التحضيرية
• الوقت الالزم لتحصيل المستوى المطلوب في اللغة بالنسية لبرنامجهم المسجلين فيه
• مستواهم الحالي في اللغة االنجليزية

دروس  8أسابيع
تبدأ 15 :يوليو 2013

يمكن للطالب المتمكن تحسين مستواه اللغوي في االنجليزية –في كل امتحان فرعي -بما يعادل 0.5
كل أربعة أسابيع (يجب على الطالب أن يدرس على األقل  10ساعات أسبوعيا خارج الصف)

دروس  5أسابيع
تبدأ 5 :أغسطس 2013

£2,750

أليلز6.0 :
التوفل أي بي تي79 :
(امتحان عن طريق
االنترنت)

أمثلة ألدنى مدة للدراسة المطلوبة:
الطالب ال��ذي يبدأ بمستوى  6.0في
األيلز ويريد الحصول على مستوى
 7.5للدخول إلى البرامج الدراسية التالية
يحتاج إلى مدة دراسية قدرها  11أسبوعا
دراسيا .ويستحسن أن يأخذ المستوى
الممدد.

كل الدروس التحضيرية تنتهي في  20سبتمبر .تواريخ البرنامج تشمل نتائج االمتحانات وإدارة الدروس.
الحد األقصى النتهاء االمتحانات والدروس هو  6سبتمبر 2013

الطالب ال��ذي يبدأ بمستوى  6.5في
األيلز ويريد الحصول على مستوى
 7.0للدخول إلى البرامج الدراسية
التالية يحتاج إلى مدة دراسية قدرها 5
أسابيع دراسية .لكن يستحسن أن يأخذ
دروس  8أسابيع.

نظام البرنامج

 6.0ف��ي كل االمتحانات
الفرعية
 20ف���ي ك��ل االمتحانات
الفرعية

المعلومات المدونة أعاله هي معلومات إرشادية فقط .تعامل كل استمارة على حدة ويراعى فيها مستوى
الطالب في اللغة االنجليزية (بما في ذلك االمتحانات الفرعية) وتاريخه الدراسي ودرجته النهائية .يمكن
للطالب أن يتقدموا الى امتحان الكلية في االنجليزية بدال من التقدم المتحان األيلز أو التوفل

المعايير التقييمية للدروس

يمكن للطالب متابعة ال��دروس من خالل الجمع بين المحاضرات والندوات والدروس
الخصوصية .اختيار المادة الدراسية يمكن الطالب من االستفادة من طالب آخرين يشاركونه
نفس مادة التخصص .هناك محاضرة للبرنامج في التوقيت الدراسي يلقيها أحد األساتذة من
كلية جامعة لندن.

كل الدروس تجرى في األسبوع األخير من الدروس التحضيرية
البحوث
يمثل  %40من مجموع الدرجات:
بحث كتابي

•
•

عرض شفوي

االمتحانات النهائية
تمثل  %60من مجموع الدرجات
امتحان المهارات الكتابية
امتحان االستماع وأخذ المالحظات
امتحان مهارات القراءة

•
•
•

الشهادة

تعتبر شهادة الدروس التحضيرية لالنجليزية من كلية جامعة لندن من الشهادات المعتبرة والمؤهلة في
امتحانات الدخول للجامعات في لندن وفي أنحاء بريطانيا

جنسيات الطالب في السنة النحضيرية 2011
• حضور محاضرة أكاديمية وتدوين النقاط الرئيسية فيها .مهارات
اإلستماع
• الدراسة في مركز الخدمات الذاتية والمعلومات
• المشاركة في النشاطات الرياضية واالجتماعية التي ينظمها اتحاد الطلبة
بكلية جامعة لندن
• مقابلة المرشد التربوي الخاص بالمركز
• فرصة الحصول على تدريس خصوصي من طرف األستاذ الخاص بك

أوروبا
الشرق األوسط
إفريقيا
جنوب شرق آسيا
أمريكا الالتينية
وسط آسيا
شرق أسيا :الصين واليابان وجنوب
كوريا وتايوان

• زيارة مقر البرلمان في إطار البرنامج االجتماعي

www.ucl.ac.uk/pre-sess

طلبات التقديم وإلقامة
التقديم لمقعد للدراسة االنجليزية ألغراض أكاديمية في كلية
جامعة لندن
الرجاء التقديم في أقرب فرصة ممكنة لضمان الحصول على مقعد
دراسي وإقامة جامعية في كلية جامعة لندن
 .1اختر الفصل الدراسي المناسب لمستواك في اللغة اإلنجليزية وأهدافك الجامعية والفصول
المتوفرة من المعلومات الموجودة في هذه المطوية أو على موقعنا االلكتروني.
 .2يمكن تحميل القسيمة من موقعنا  www.ucl.ac.uk/eapتمأل هذه القسيمة وتعاد مع
كافة الوثائق المطلوبة.
عندما يتم تقييم طلبك سوف نتصل بك لنعلمك إذا كنا سنعطيك مقدا دراسيا في هذه
.3
الدروس ونبعث لك بملف القبول .القبول في هذه الدروس يكون حسب مستوى المترشح في اللغة
االنجليزية (مع االمتحانات الفرعية) وتاريخه الدراسي وكذلك الدرجات النهائية.
 .4ملف القبول يحوي كل المعلومات عن كيفية قبول العرض وكيفية دفع رسوم البرنامج،
وكذلك كيفية التقديم على سكن جامعي إذا كان لك الجق في ذلك.

اإلقامة الجامعية في كلية جامعة لندن

هناك عدة خيارات للسكن في مركز مدينة لندن للطلبة الحاصلين على مقعد للدراسة في فصول اللغة
االنجليزية في كلية جامعة لندن تفاصيل شاملة ستكون في ملف القبول للفصل الدراسي للغة االنجليزية
ألغراض أكاديمية
تكاليف اإلقامة في غرفة لشخص لمدة أسبوع (السنة الجامعية )2013-2012

كلية جامعة لندن في بلومسبيري ،وسط لندن

  
 

 
 










 

 






 








  

 




 






  
  



 

  



 

 


 





  














 














ندنل ةعماج ةيلك يف ةبلطلا تويب
)ةيتاذلا ةمدخلا(
حوالي  189-105جنيها

قاعات الطلبة الجامعية
(بالخدمات)
حوالي  176-159جنيها













مكتب االنجليزية ألغراض أكاديمية (اي آي بي)
مركز كلية جامعة لندن للغات والتعليم الدولي
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP
Tel: +44 (0)20 7679 8666 / 8664
Fax: +44 (0)20 7679 8667

www.ucl.ac.uk/eap
For more information scan this QR code or visit our website
Accredited by the

BRITISH
COUNCIL

for the teaching
of English

Diploma in English For Academic Purposes
شهادة الديبلوما في االنجليزية ألغراض أكاديمية

dipeap@ucl.ac.uk
www.ucl.ac.uk/deap

Pre-sessional English Courses
الدروس التحضيرية لالنجليزية ألغراض أكاديمية
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