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فێربوونی زمانی ئینگلیزی بۆ مەبەستی ئەکادیمی

( UCLزانکۆی کۆلیژی لەندەن )London College University
بەخێربێن بۆ  ،UCLیەکێک لەزانکۆ پێشەنگەکانی جیهان کە دەکەوێتە ناوجەرگەی لەندەنەوە.
داهێنان و نوێگەری

کورتەیەک دەربارەی UCL

• ساڵی  1 826دامەزراوە
• پتر لە  26000خوێندکاری هەیە؛  11900خوێندکاری
خوێندنی بااڵن؛ %54مێینە و  %46نێرینەن
•  52بەشی ئەکادیمی تێدایە کە بەسەر  10کۆلیژدا
دابەشبوون :زانستی مێشک ،ژینگەخوازی ،زانستەکانی
ئەندازەیی ،یاسا ،زیدەوەرزانی ،زانستی فیزیا و بیرکاری،
زانستی پزیشکی ،زانستەکانی تەندروستی دانیشتوان،
زانستەکانی مێژوو و کۆمەڵناسی.

ریزبەندی لەسەر ئاستی جیهان

 UCLیەکێکە لەباشترین زانکۆکانی جیهان و هەمیشە
لەریزی پێشەوەی زانکۆکاندایە ه��ەروەک لەڕیزبەندیی
زانکۆکانی جیهان  2013-2012پلەی چوارەمی هێنا.

ئێمە زانکۆی جیهانیی لەندەنین – خوێندنەکەت رواڵەتێکی
جیهانیی دەبێت کە یارمەتیت دەدات لەو پرسە سەرەکییانە
تێبگەیت کە رووبەڕووی جیهان بۆتەوە و ئامرازی پێویستت
پێدەبەخشێت بۆ بەشداریکردنت لەچارەسەرکردنیاندا.

هەمەڕەنگی

خوێندکارەکانمان ل��ەس��ەر بنەمای ب��ەه��رە و توانست
هەڵدەبژێردرێن .نزیکەی  %14خوێندکارانمان لە دەرەوەی
بەریتانیاوە هاتوون ،هەر بۆیە  UCLکەشێکی نێودەوڵەتی و
دۆستانەت بۆ دەستەبەردەکات.

شوێن

زانکۆکەمان دەکەوێتە ناوجەرگەی لەندەن ،ئەمەش وا دەکات
لەتایبەتمەندیی ئەکادیمی ،پیشەیی و کۆمەاڵیەتی سوودمەند
بیت .دامەزراوە نێودەوڵەتییە بەناوبانگەکانی لەندەن وەک
مۆزەخانەی بەریتانی و کتێبخانەی بەریتانی چەند هەنگاوێک
لە UCLدوورن.

پێداویستییە داواکراوەکانی زمانی ئینگلیزی لە  UCLبۆ خوێندنی بااڵ
• توانستی ئینگلیزی لە  UCLبۆ مەبەستی ئەکادیمی EAP
• ( IELTSسیستمی تاقیکردنەوەی نێودەوڵەتیی زمانی ئینگلیزی)
• ( TOEFLتاقیکردنەوەی ئینگلیزی وەک زمانی بیانی) ( IBTتاقیکردنەوە لەڕێی ئینتەرنێتەوە)
بۆ لیستی تەواوی توانستە قبوڵکراوەکان لەالیەن  UCLسەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە:
www.ucl.ac.uk/prospective-students

ئاستی پێوانەیی (ستاندارد):
بۆ زۆربەی پرۆگرامەکان لە کۆلیژەکانی:
• ژینگەخوازی
• زانستی مێشک
• زانستەکانی ئەندازەیی
• زانستی فیزیا و بیرکاری
• زانستی پزیشکی
• زانستەکانی تەندروستی دانیشتوان
هەروەها بۆ
• ماستەری هونەرە جوانەکان

ئاستی باش:
بۆ زۆربەی پرۆگرامەکان لەکۆلیژەکانی:
• هونەر و زانستە مرۆڤایەتییەکان
• زیندەوەرناسی
• زانستەکانی مێژوو و کۆمەڵناسی.
هەروەها بۆ:
• پەیمانگای ددانسازی ئیستمان
• سکولی لێکۆڵینەوەکانی سالڤی و رۆژهەاڵتی
ئاسیا

ئاستی پێشکەوتوو:
بۆ پرۆگرامەکان لە کۆلیژی یاسا و بەشەکانی:
• مێژوو
• زانستە رامیارییەکان

:UCL EAP
تێکڕا%65 :
کەمترین%60 :
IELTS
تێکڕا6.5 :
کەمترین6.0 :
TOEFL
تێکڕا92 :
کەمترین (خوێندنەوە و
نووسین ،)30/24
کەمترین (گوێگرتن و
ئاخاوتن)30/ 20
:UCL EAP
تێکڕا%70 :
کەمترین%60 :
IELTS
تێکڕا7.0 :
کەمترین6.0 :
TOEFL
تێکڕا100 :
کەمترین (خوێندنەوە و
نووسین ،)30/24
کەمترین (گوێگرتن و
ئاخاوتن )30/20
:UCL EAP
تێکڕا%75 :
کەمترین%65 :
IELTS
تێکڕا7.5 :
کەمترین6.5 :
TOEFL
تێکڕا109 :
کەمترین (خوێندنەوە و
نووسین ،)30/24
کەمترین (گوێگرتن و
ئاخاوتن )30/20

ریزبەندیی زانکۆکانی جیهان ٢٠١٢-٢٠١٣
ریزبەندی

دامەزراوە

واڵت

1

زانکۆی تەکنەلۆژیی ماساشوسێتس

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

2

زانکۆی کامبریج

بەریتانیا

3

زانکۆی هارڤەرد

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

4

زانکۆی کۆلیژی لەندەن UCL

بەریتانیا

5

زانکۆی ئۆکسفۆرد

بەریتانیا

6

زانکۆی کۆلیژی ئیمپێلایر

بەریتانیا

7

زانکۆی یەیل

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

8

زانکۆی شیکاگۆ

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

9

زانکۆی پرینستن

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

10

پەیمانگای تەکنەلۆژیی کالیفۆرنیا

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

لکۆرسەکانی زمانی ئینگلیزی  UCLبۆ مەبەستی
ئەکادیمی
پەرەپێدانی ت وانستەکانت ،بەدیهێنانی ئامانجەکانت لە سەنتەری زانکۆی ک ۆلیژی لەندەن
بۆ زمان و پەروەردەی نێودەوڵەتی

راستییە بنەڕەتییەکان
ئامانجی کۆرسەکە

تایبەتمەندییەکانی کۆرسەکە
• وانەکان لەزانکۆی  UCLو لەالیەن ستافی وانەبێژی
 UCLدەوترێنەوە
• دەرفەتی ئامادەبوون لە وانەکانی مامۆستا ئەکادیمییە
پێشەنگەکانی زانکۆی UCL
• خوێندکاران بە قوتابی زانکۆی  UCLدادەنرێن کە مافی
سوووودمەندبوونیان هەیە لە گشت دامەزراوەکانی زانکۆکە
• خوێندن لەڕێی پۆل و سیمینار و موحازەرەوە دەبێت
• پۆلەکانی زمانی ئینگلیزی بۆ مەبەستی ئەکادیمی EAP
لەشێوەی گروپی بچووکدا دەبێت کە النی زۆر  41فێرخواز
لەخۆدەگرێت
• النیکەم هەفتانە  20سەعات وانە دەخوێنرێت
• وانەی تایبەتی هەفتانە (فێرخواز بەتەنیا لەگەڵ مامۆستا)
• هاوکاری و رێنمایی شەخسی بەمەبەستی پێشکەشکردنی
فۆرمی خوێندن
• پۆلی ئ��ارەزووم��ەن��دان��ەی تایبەت بە ئ��ام��ادەس��ازی بۆ
تاقیکردنەوەی IELTS
• پرۆگرامی کۆمەاڵیەتیی بۆنەکان لە لەندەن بۆ هەموو
خوێندکاران.
* سەعاتی خوێندن لەزانکۆی  UCLبریتییە لە  05خولەک

• دەستەبەرکردنی پێداویستییەکانی زمانی ئینگلیزی لە UCL
بۆ وەرگیران لەزانکۆ( .بروانە خشتەی بەرانبەر بۆ پوختەی
ڕێنماییەکان دەربارەی پێداویستییەکان)
• دابینکردنی پێداویستییەکانی زم��ان��ی ئینگلیزی بۆ
هەندێک ک��ۆرس لەزانکۆکانی تری شانشینی یەکگرتو
(بەریتانیا .)UK
• ئ��ام��ادەک��ردن��ی خ��وێ��ن��دک��اران ب��ۆ خوێندنی ئەکادیمی
لەزانکۆکانی بەریتانیا.

مەبەستەکانی کۆرسەکە
پەرەپێدانی توانستەکانی خوێندن کەپێویستە بۆ دەرچوون لە
زانکۆ پێشەنگەکانی بەریتانیا کە بریتین لە:
• خوێندنەوەی تێکستی ئەکادیمی بەخێرایی و فرەیی
• دەربڕینی بیرۆکە بە روونی و وردی لە دووتوێی نووسینی
ئەکادیمیدا
• ئەنجامدانی توێژینەوەی سەربەخۆ
• پەرەپێدانی توانستی بیرکردنەوەی رەخنەیی
• پێشکەشکردنی نمایشی زارەکی و بەشداربوون
لەسیمیناردا.
• یاداشتکردنی سەرنج و تێبینی بەشێوەیەکی کاریگەر.

A UCL EAP seminar.

UCL EAP students in a weekly course lecture.

کۆرسەکانی زمانی ئینگلیزی  UCLبۆ مەبەستی ئەکادیمی :سەرنجێکی گشتی
ئامانجی خوێندکار

دپلۆمی ئینگلیزی بۆ مەبەستی ئەکادیمی
کۆرسێکی تەواو 32 :هەفتە
وەرزی ٢
20هەفتە (وەرزی  2و )3

وەرزی ١
 ٢١هەفتە

بپرۆگرامی خوێندنی بااڵ لە بەریتانیا (ماستەر و دکتۆرا
) PhD ,LLM ,MSc ,MA
پرۆگرامی خوێندنی زانکۆیی لە بەریتانیا (بەکالۆریۆس
)LLB ,BASc , BSc,BA
ئەزمونی پیشەیی

وەرزی 3

IELTS 5.5
TOEFL IBT 71

IELTS 5.0
TOEFL IBT 62

کۆرسی پێشوەختی ئینگلیزی

النیکەمی ئاست بۆ وەرگیران لەزانکۆ
 = IBTتاقیکردنەوە لەڕێی ئینتەرنێتەوە

ئەیلول

کانونی دووەم

 ١١هەفتە

کۆرسی درێژکراوە ( 19هەفتە)

 8هەفتە

حوزەیران

تەموز

پرۆگرامی خوێندنی بااڵ لە بەریتانیا (ماستەر و دکتۆرا
) PhD ,LLM ,MSc ,MA
پرۆگرامی خوێندنی زانکۆیی لە بەریتانیا (بەکالۆریۆس
)LLB ,BASc ,BSc ,BA

 ٥هەفتە

IELTS 5.5
IELTS 5.0
TOEFL IBT 71 TOEFL IBT 62

IELTS 4.5
TOEFL IBT 55

ئایار

ئامانجی خوێندکار

ئاب

IELTS 6.0
TOEFL IBT 85

ئەیلول

ئەو خوازیارانەی بڕوانامەی  IELTSیان  TOEFLیان نمرەی هاوتای ئەو بڕوانامانەیان نیە دەتوانن لەتاقیکردنەوەی زمانی ئینگلیزیی تایبەت بە سەنتەری زانکۆی کۆلیژی لەندەن  UCLبۆ
زمان و پەروەردەی نێودەوڵەتی بەشدار بن بە رەچاوکردنی ماوەی کۆرسەکە و باری مانەوەی خوازیارەکە.

دپلۆمی ئینگلیزی بۆ مەبەستی ئەکادیمی
ئامانجی کۆرسەکە

راوێژکاری خوێندنی بااڵ لە سەنتەری زانکۆی کۆلیژی لەندەن بۆ زمان و
پەروەردەی نێودەوڵەتی ( )UCL CLIEهاوکاریی جیا پێشکەش بە یەکە
یەکەی خوازیارانی خوێندنی بااڵ دەکات.

ئەمە کۆرسێکی ئامادەکارییە بۆ ئەو خوێندکارە بیانیانەی
دەیانەوێت لە بەکالۆریۆس یان ماستەر و دکتۆرا لە زانکۆی
 UCLیان هەر زانکۆیەکی تری بەریتانیا بخوێنن .رەنگە
هەندیک لە قوتابیان بیانەوێت پەرە بە زمانی ئینگلیزییەکەیان
بدەن بۆ مەبەستی پیشەیی.
بەشێوەیەکی گشتی خوێندکارانی دپلۆم لەسەرەتادا ئاستیان
لەنێوان  6.5 – 5.0ی  IELTSیان هاوتای ئەودایە.
لەکۆتایی کۆرسەکەدا خوێندکاران پەرەیان بە توانستی
ئەکادیمی و زمانەوانییان داوە کە پێویستە بۆ دەرچوون و
سەرکەوتوو بوون لە پرۆگرامی زانکۆکانی بەریتانیا و
شارەزای نەریت و کەلتوری ئەکادیمی و سیستمی خوێندنی
بااڵی بەریتانیا بوون.

پێکهاتەی کۆرسەکە:

ئ��ەم کۆرسی خوێندنی دپلۆمە  32هەفتە دەخایەنێت و
پێکهاتووە لە وانە و سیمینار و وانەبێژیی تایبەت.

خوێندنگە ( )The Studyیەکێکە لەچەندین شوێنی کامپی زانکۆ کە
خوێندکاران دەتوانن بەگروپ یان بە تەنیا تێیدا بخوێننەوە.

وەرزی  – ١بایەخ بە زمانی ئینگلیزیی ئەکادیمی دەدرێت
کە هەر چوار کارامەییەکەی زمان لەخۆدەگرێت ؛ نووسین،
خوێندنەوە ،گوێگرتن و ئاخاوتن ،وێ��ڕای کارامەیی لە
رێزمان و فەرهەنگی ئینگلیزی و پێشکەشکردنی سیمینار
و چۆنێتی یاداشتکردنی سەرنج و تێبینی .هەفتانە وانەکان
لەالیەن باشترین مامۆستاکانی زانکۆی UCLدەوترێنەوە
لە کایە جۆراوجۆرەکاندا لە تەالرسازییەوە تا گیانەوەرناسی.
بەشێوەیەکی ب��ەردەوام بەرەوپێشچوونی خوێندکار لەڕێی
چاالکی و راهێنانەکانی دەرەوەی پۆل و تاقیکردنەوەکانی
ناوپۆلەوە هەڵدەسەنگێنرێت.
وەرزی  – ٢ئ��ەم وەرزە ب��ای��ەخ��دەدات بە گەشەکردنی
توانستی توێژینەوەی س��ەرب��ەخ��ۆ ،توانستی نووسینی
ئەکادیمی لەتوێژینەوەدا و کارامەیی پێشکەشکردنی نمایش
( .)Presentationئەم بابەتانەش پەیوەستن بە بابەتی
ئەکادیمیی هەڵبژێردراوی قوتابییەوە (وەکو :ئەندازە ،یاسا،
هتد) و دەرفەتی بۆ دەڕەخسێنیت زیاتر پەرەیان پێبدات .ئەو
توانست و کارامەییانەی لەوەرزی یەکەمدا جێی بایەخ بوون
بەهەمان شێوە لەم وەرزەشدا پەرەیان پێدەدرێت.

لەدەرەوەی کتێبخانەی سەرەکیی زانکۆی  – UCLشوێنێکی ناسراو
کە خوێندکاران و ستافی زانکۆکە دەتوانن تێیدا بحەوێنەوە ،یەکتر ببینن
و بخوێننەوە.

Contact information
Diploma in English for Academic Purposes
dipeap@ucl.ac.uk
			 +44 (0)20 7679 8664
www.ucl.ac.uk/deap

کاری توێژینەوە بەوردی رێنوێنی و پشتگیری دەکرێت لەڕێی
وان��ەی تایبەتی هەفتانەوە .وانەکانی هەفتە دەرفەتێکی باش
بۆ خوێندکار دەڕەخسێنن بۆ فراوانکردنی الیەنی زانستی و
زاراوەسازیی بابەتەکەی.
وەرزی  – ٣لەم وەرزەش��دا وانە و سیمینارەکان ب��ەردەوام دەبن
لەبنیاتنانی توانست و کارامەییە سەرەکییەکاندا .قوتابیان بایەخی
تایبەت بە چۆنێتی نووسینی بابەتی توێژینەوەی ئەکادیمیی
سەربەخۆ دەدەن.

هەڵسەنگاندنی کۆرسەکە:

خوێندکار ب��روان��ام��ەی دپ��ل��ۆم وەردەگ��رێ��ت ل��ەس��ەر بنەمای
هەڵسەنگاندنی کار و چاالکییەکانی بەدرێژایی کۆرسەکە و ئەو
تاقیکردنەوانەی لە وەرزی  ٣دا ئەنجامی دەدات.
چاالکیی کۆرسەکە:
 %40ی کۆنمرەی لەسەرە:
• وتاری توێژینەوە
• نمایشی ( )Presentationزارەکی
• بەشداربوون لەسیمیناردا
تاقیکردنەوەی کۆتایی
 %60ی کۆنمرەی لەسەرە:
• تاقیکردنەوەی توانستی نووسین
• تاقیکردنەوەی توانستی گوێگرتن و یاداشتکردنی سەرنج و تێبینی
• تاقیکردنەوەی توانستی خوێندنەوە

بڕوانامەکە

دپلۆمی زمانی ئینگلیزی زانکۆی  UCLبۆ مەبەستی ئەکادیمی
باوەڕپێکراوە وەک جێبەجێکردنی پێداویستییە داواکراوەکانی
زمانی ئینگلیزی لەزانکۆی  ،UCLهەروەها لەالیەن چەندین
دامەزراوەی ئەکادیمیی لەندەن و بەریتانیاوە پەسندکراوە.

ئاراستەکان

لەساڵی  2013دا%70 ،ی خوێندکارانی دپلۆم کە خوازیاری
وەرگیران بوون لەخوێندنی بااڵ لەبەریتانیا ،لەالیەن زانکۆی
 ،UCLگروپی رەس��ڵ ( )Russell Groupی��ان زانکۆی
لەندەنەوە نامەی قبوڵیان پێدرا.
لەپاڵ زانکۆی  UCLدا ،قوتابیانی پێشووی دپلۆم توانیویانە
لەچەندین زانکۆی پێشەنگی بەریتانیا جێی خۆیان بکەنەوە وەک
 :ئۆکسفۆرد ،کۆلیژی ئیمپیریاڵی لەندەن ،سکولی ئابوریی لەندەن،
وارویک ،کوین ماری ،دورهام ،بریستل ،مانچستەر ،ئێگزیتەر
و باث.

ساڵی خوێندن
2015-2014

کرێی خوێندن

کەمترین نمرەی پێویست

کەمترین نمرەی تاقیکردنەوەی الوەکی

دەستپێک :ئەیلول
وەرزی ٣ ،٢ ،١
( ٢٣هەفتە)
دەستپێکردن2014/9/22 :

£13,300

IELTS: 5.0
TOEFL IBT: 62

4.5
 15لە تاقیکردنەوەی الوەکی
 17لەنووسین

دەستپێک :کانونی دووەم
وەرزی  20( ٣ ،2هەفتە)
دەستپێکردن2015/1/5 :

£9,500

IELTS: 5.5
TOEFL IBT: 71

5.0
 17لە تاقیکردنەوەی الوەکی
 20لەنووسین

دپلۆمەکە لە  30حوزەیرانی  2015تەواودەبێت .کاتەکانی پرۆگرامی دپلۆمەکە ئەنجامی تاقیکردنەوەکان و کارەکانی بەڕێوەبردنی کۆرسەکە لەخۆدەگرێت،
گەر پێویست بێت .خوێندنی دپلۆمەکە و تاقیکردنەوەکانی کۆرسەکە لە  12ی حوزەیرانی  2015تەواودەبن.
ئەم زانیارییانەی الی سەرەوە تەنیا بۆ رێنوێنی کردنە .هەر فۆرمێکی داواکاریی خوێندن بەجیا هەڵدەسەنگێنرێت لەسەر بنەمای ئاستی توانستی زمانی
ئینگلیزیی قوتابی (بەتاقیکردنەوە الوەکییەکانیشەوە) و رابردووی خوێندنی و نمرەیی کۆتایی .قوتابی دەتوانێت سوود لەبروانامەی توانستی زمانی ئینگلیزی
وەربگرێت کە لەسەنتەرە ناوخۆییەکاندا بەدەستیهێناوە لەجیاتی نمرەی داواکراوی IELTSیان .TOEFL

کۆرسی پێشوەختی زمانی ئینگلیزی
ئامانجی کۆرسەکە

ئەم کۆرسە چڕوپڕانە بەتایبەت بۆ ئەو خوێندکارە بیانیانە
دیزاین کراون کە دەیانەوێت لەخوێندنی بااڵ لە زانکۆی
 UCLی��ان ه��ەر زان��ک��ۆی��ەک��ی ت��ری بەریتانیا خۆیان
ناونووسبکەن بۆ ماستەر یان دکتۆرا (,LLM ,MSc ,MA
 .)MPhil/PhDژمارەیەکی کەم لەو قوتابیانەی ئەم کۆرسە
وەردەگرن قوتابی بەکالۆریۆسن.
بەگشتی خوێندکاران ناچاردەبن لەماوەیەکی کورتدا ئاستی
کارامەییان لەزمانی ئینگلیزیدا بەرزبکەنەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ
ئەو مەرجانەدا بگونجێن کە ئۆفەری ماستەر یان دکتۆراکە
بەسەریاندا سەپاندوویەتی.
پێویستە خوازیارانی کۆرسی پێشوەختی زمانی ئینگلیزی
رەچاوی ئەم خااڵنە بکەن:
• کەمترین پێداویستیی داواک��راو بۆ کۆرسی پێشوەختی
دیاریکراوی زمانی ئینگلیزی
• ماوەی پێویست بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی توانستی زمان بۆ
پرۆگرامی خوێندنەکەی داهاتویان داواکراوە.
• ئاستی ئێستای توانستیان لە زمانی ئینگلیزیدا.

پێداویستییەکانی وەرگرتن
نمرە و ئاستی ئێستات
ئاستی زمانی
ئینگلیزی پێویست لەزمانی ئینگلیزیدا
بۆ پرۆگرامەکەت لە (ک���ەم���ت���ری���ن ن��م��رەی
داواک���راو لە گوێگرتن
خوێندنی بااڵ
“ ،”lخوێندنەوە “،”r
ئاخاوتن “ ،”sنووسین
“)”w
IELTS

ستاندارد:
أي أي بي% 65:
األيلز6.5 :
توفل92 :

4.5
5.0
5.5
6.0

باش:
أي أي بي% 70:
األيلز7.0 :
توفل100 :

5.0
5.5
6.0
6.5

پێشکەوتوو:
أي أي بي% 75:
األيلز7.5 :
توفل109 :

5.5
6.0
6.5
7.0

کەمترین
ماوەی کۆرسی
پێشوەخت
کە داوا
بکەیت تێیدا
وەربگیرێیت

TOEFL
 15 l & sدرێژکراوە
17 r & w
 ١١ 17 l & sهەفتە
19 r & w
 8 18 l & sهەفتە
20 r & w
 5 19 l & sهەفتە
21 r & w
 17 l & sدرێژکراوە
19 r & w
 ١١ 18 l & sهەفتە
20 r & w
 8 19 l & sهەفتە
21 r & w
 5 20 l & sهەفتە
22 r & w
 18 l & sدرێژکراوە
20 r & w
 ١١ 19 l & sهەفتە
21 r & w
 8 20 l & sهەفتە
22 r & w
 5 22 l & sهەفتە
24 r & w

ئەم زانیارییانەی الی س��ەرەوە تەنیا بۆ رێنوێنی کردنە .هەر
فۆرمێکی داواکاریی خوێندن بەجیا هەڵدەسەنگێنرێت لەسەر
بنەمای ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزیی قوتابی (بەتاقیکردنەوە
الوەکییەکانیشەوە) و راب��ردووی خوێندنی و نمرەیی کۆتایی.
قوتابی دەتوانێت سوود لەبروانامەی توانستی زمانی ئینگلیزی
وەربگرێت کە لەسەنتەرە ناوخۆییەکاندا بەدەستیهێناوە لەجیاتی
نمرەی داواکراوی  IELTSیان .TOEFL

پێکهاتەی کۆرسەکە

خوێندکاران هەموو هەفتەیەک تێکەڵێک لە موحازەرە و وانەی
تایبەتی بەتەنیا وەردەگرن و لەکاتی سەعاتەکانی تەرخانکراو
بۆ کتێبخانە بایەخی تایبەتیش بە بواری بابەتە ئەکادیمییەکەیان
دەدەن  ،وێڕای بایەخدان بە چاالکییەکانی نووسین و ئامادەکردنی
نمایشی زارەکی ( .)oral presentationهەروەها خشتەی
هەفتانە پرۆگرامێکی موحازەرە لەخۆدەگرێت کە لەالیەن
مامۆستایانی پێشەنگی زانکۆی  UCLپێشکەشدەکرێن.

خوێندکارانی توانستی ئینگلیزی لە  UCLبۆ مەبەستی ئەکادیمی EAP
لەکاتی وەرگرتنی فیدباک لەسەر پرۆژەی گروپێک

هەروەها موحازەرەیەکی  90دەقیقەیی ئارەزوومەندانەی
ئامادەسازیی  IELTSلەخشتەکەدا جێگیر کراوە لە هەفتەی 19
(درێژکراوە) ١١ ،و  ٨ی کۆرسەکەدا بۆ ئەو خوێندکارانەی
پێویستیان بە  IELTSدەبێت بۆ بەجێهێنانی پێداویستییەکانی
توانستی زمانی ئینگلیزی لەزانکۆکانی تر .ئامادەسازیی
 IELTSلەکۆرسە ( )٥هەفتەییەکاندا نیە.

هەڵسەنگاندنی کۆرسەکە

س��ەرج��ەم ت��اق��ی��ک��ردن��ەوەک��ان لەهەفتەی کۆتایی کۆرسە
پێشوەختەکەدا ئەنجامدەدرێن.
چاالکیی کۆرسەکە
 %40ی کۆنمرەی لەسەرە:
• وتاری توێژینەوە
• نمایشی ( )Presentationزارەکی
تاقیکردنەوەی کۆتایی
 %60ی کۆنمرەی لەسەرە:
• تاقیکردنەوەی توانستی نووسین
• تاقیکردنەوەی توانستی گوێگرتن و یاداشتکردنی سەرنج و
تێبینی
• تاقیکردنەوەی توانستی خوێندنەوە

بەرواری کۆرسەکە و کرێی خویندن
رۆژی دەستپێک

خوێندکارانی توانستی ئینگلیزی لە  UCLبۆ مەبەستی ئەکادیمیEAP
لەکاتی خوێندندا لەدەرەوەی زانکۆی UCL

کرێی خویندن

المطول\الممتد (19
أسبوعا)
 11أسبوعا

 28ی نیسان 2014

£7,750

 23ی حوزەیرانی ٢٠١٤

£5,000

 8أسابيع

 14ی تەموزی 2014

£4,200

 5أسابيع

 4ی ئابی ٢٠١٤

£2,850

گشت کۆرسە پێشوەختەکان لە ٩١ی ئەیلولدا تەواودەبن .بەروارەکانی
پرۆگرامەکە ئەنجامی تاقیکردنەوەکان و کارەکانی بەڕێوەبردنی
کۆرسەکە لەخۆدەگرێت .خوێندن و تاقیکردنەوەکان لە  5ی ئەیلولی
 2014تەواودەبن.

بروانامەکە

بروانامەی کۆرسی پێشوەختی زمانی ئینگلیزی زانکۆی UCL
باوەڕپێکراوە وەک جێبەجێکردنی پێداویستییە داواکراوەکانی
توانستی زمانی ئینگلیزی ،هەروەها لەالیەن چەندین زانکۆ و
دامەزراوەی ئەکادیمیی لەندەن و بەریتانیاوە پەسندکراوە.
ئەو خوێندکارانەی داواکارییان پێشکەشکردووە بۆ خوێندن
لەزانکۆکانی تر ،بەر ل��ەوەی خۆیان بۆ کۆرسی ئینگلیزییی
پێشوەختی زانکۆی  UCLناونووس بکەن پێویستە دڵنیا بن
لەوەی بڕوانامەی کۆرسی ئینگلیزییی پێشوەختی زانکۆی UCL
گونجاوە لەگەڵ ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزی کە لەالیەن ئەو
زانکۆیانەوە داواکراوە.

خوێندکارێکی توانستی ئینگلیزی لە  UCLبۆ مەبەستی ئەکادیمی
 EAPلەکاتی وانەیەکی تایبەتدا

Contact information
Pre-sessional English courses
presess@ucl.ac.uk
			 +44 (0)20 7679 8666
www.ucl.ac.uk/pre-sess

For more information
scan this QR code or
visit our website

فۆرمی داواکاری
تکایە بەزووترین کات داواکاری پێشکەش بکە بۆ وەرگرتن لەکۆرسەکە و حیجزکردنی شوێنی
حەوانەوە لە زانکۆی UCL
 .1کۆرسێک هەڵبژێرە کە لەگەڵ ئاستی ئێستای توانستی زمانی ئینگلیزیت بگونجێت،
هەروەها سوود لە زانیارییەکانی نێو ئەم رێبەرە و ماڵپەرەکەمان وەربگرە بۆ دیاریکردنی
ئامانجە ئەکادیمییەکانت.

UCL in Bloomsbury, Central London

 .2دەتوانیت راستەوخۆ لەڕێی ئەم ماڵپەڕەوە داواکاری پێشکەش بکەیت:
  



 








 

 

 







 

 



  

هۆڵی نیشتەجێی زانکۆی UCL
(خزمەتی دابینکراو)
نزیکەی £160 – £192

 




 





خانووی خوێندکارانی زانکۆی UCL
(خزمەتکردنی خۆیی)
نزیکەی £127 – £200




  
  

 

 

  

کرێی هەفتانەی ژوورێکی یەک نەفەری (ساڵی خوێندنی )٢٠١٤-٢٠١٣










 


 

تەواوی زانیارییەکان لەدووتوێی ئۆفەری توانستی زمانی ئینگلیزی لە  UCLبۆ مەبەستی
ئەکادیمی  EAPدایە.



  



www.ucl.ac.uk/accommodation







شوێنی حەوانەوە
هچەندین شوێنی حەوانەوە لە ناوەڕاستی لەندەن لەبەردەستە بۆ ئەو خوێندکارانەی داواکارییان
پێشکەشکردووە بۆ وەرگیران لە کۆرسی زمانی ئینگلیزی لە  UCLبۆ مەبەستی ئەکادیمی
.EAP





 .4وەرگرانی ئۆفەر لەڕێی ئیمەیلەوە زانیارییان پێدەگات دەرب��ارەی چۆنێتی قبوڵکردنی
ئۆفەرەکە بە شێوەیەکی رەسمی و دانی کرێی خوێندن و چۆنێتی پێشکەشکردنی داواکاری بۆ
سوودمەند بوون لە شوێنی حەوانەوەی زانکۆی .UCL






 




 .3پاش هەڵسەنگاندنی فۆرمی داواکارییەکەت ،ئ��اگ��ادارت دەکەین لە وەرگرتنت لە
کۆرسەکە .وەرگرتن لەسەر بنەمای ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزیی قوتابی (بەتاقیکردنەوە
الوەکییەکانیشەوە) و رابردووی خوێندنی و نمرەیی کۆتایی دەبێت.





www.ucl.ac.uk/eap















There are a range of accommodation options for UCL students.

Gordon Square – one of many green spaces by UCL where students and staff can
enjoy the sun.

+44 (0)20 7679 8664/8665
+44 (0)20 7679 8667
www.ucl.ac.uk/eap

)English For Academic Purposes (EAP
UCL Centre for Languages
& International Education
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP

