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كلية جامعة لندن (يو سي ال)
مرحبا بكم في كلية جامعة لندن ،إحدى الجامعات األشهر في العالم
والتي تقع في قلب العاصمة لندن.
ملف كلية جامعة لندن

تأسست الجامعة في سنة  ،1826وتضم  24000طالبا وطالبة 13600 ،منهم من طلبة الدراسات األولية %52 .منهم من اإلناث و  %48من الذكور .وأكثر من  89100طالب من خارج بريطانيا.
وتضم أيضا  52قسما أكاديميا في  10كليات ،هي :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وكلية علوم البيئة ،وكلية العلوم الهندسية ،وكلية القانون ،وكلية العلوم الحياتية ،وكلية العلوم الرياضية والفيزيائية ،وكلية
الطب ،وكلية العلوم االجتماعية والتاريخية.

مكانة عالمية

تحقق كلية جامعة لندن باستمرار المراتب العليا في جداول التقويم العالمي ،ومنها المرتبة الرابعة في
الترتيب العالمي للجامعات في صحيفة التايمز للتعليم العالي لسنة .2010

الموقع

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

التنوع

يتم اختيار الطلبة بناءا على المواهب والقدرات التي يتمتعون بها ،ويمثل الطلبة األجانب أكثر من %35
من مجموع الطلبة الذين يدرسون في جو عالمي وودي مميز في جميع أرجاء الجامعة.

فصول الشهادة التحضيرية في كلية جامعة لندن
التحضيرللدراسة في الجامعة
الفصول التأسيسية لطلبة الشهادة األولية للطلبة العالميين الذين
لديهم كفاءة أكاديمية عالية.
دروس الشهادة التحضيرية مخصصة للطلبة غير البريطانيين الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بمؤهالت
ال تسمح لهم بااللتحاق مباشرة ببرنامج الدراسات األولية في كلية جامعة لندن.

خالل سنة جامعية يزود الفصل الدراسي الطلبة بتحضير مكثف للتحديات الجامعية واللغوية ألعلى

الترتيب العالمي للجامعات لسنة .2010
الترتيب

الجامعة أو المعهد

البلد

1

جامعة كامبردج

بريطانيا

2

جامعة هارفارد

الواليات المتحدة

3

جامعة يايل

الواليات المتحدة

4

كلية جامعة لندن

بريطانيا

5

معهد ماساتشوسيتس التكنولوجي

الواليات المتحدة

6

جامعة أكسفورد

بريطانيا

7

جامعة إمبلاير

بريطانيا

8

جامعة شيكاغو

الواليات المتحدة

9

معهد كاليفورنيا التكنولوجي

الواليات المتحدة

10

جامعة برينستون

الواليات المتحدة

هناك فصالن دراسيان تأسيسيان لبرنامج الدراسات األولية في كلية جامعة لندن:

•
• شهادة الجامعة التحضيرية للعلوم اإلنسانية ( يو بي سي اتش)

شهادة الجامعة التحضيرية للعلوم والهندسة (يو بي سي اس اي)

اتزود المعلومات في هذا الكتيب نظرة عن فصول الشهادة التحضيرية ،وهناك معلومات إضافية متوفرة
في موقع الفصول الدراسية .ينصح الطلبة المتقدمون أن يزوروا الموقع قبل إمالء طلب التقديم لهذا
الفصل الدراسيwww.ucl.ac.uk/upc .
ينبغي أن يقرأ الطلبة المتقدمون هذا الكتيب مع دليل الدراسة األولية في كلية جامعة لندن الذي يوفر لهم
معلومات عن كل برامج الدراسة األولية في كلية جامعة لندن.

البرامج الدراسية في بريطانيا.

www.ucl.ac.uk/upc

شهادة الجامعة التحضيرية
معلومات أساسية

تغطي فصول شهادة الجامعة التحضيرية في  23ساعة دراسية كل أسبوع المواضيع اآلتية:

•
•
• مهارات التفكير النقدي
• محاضرات ودروس ومحاضرات فردية
• مهارات كتابة البحث والمشاريع
• المهارات المختبرية والعملية (شهادة العلوم والهندسة)
• تصميم الملفات ( مدخل لدراسة فن العمارة)
• التحضير الختبارات ( بي ام اي تي) في الطب و ( ال ان اي تي) في القانون
• تطوير الشخصية

يتم تدريس طلبة شهادة الجامعة التحضيرية (يو بي سي) من أساتذة من كلية جامعة
لندن في داخل الجامعة.

المهارات األكاديمية

اللغة اإلنجليزية األكاديمية

كل الدروس والمحاضرات والمحاضرات الفردية تتم داخل الجامعة.
يتم تسجيل طلبة الشهادة التحضيرية (يو بي سي) كطلبة في كلية جامعة لندن حيث
يمكنهم استخدام كل مرافق الجامعة.
اإلقامة السكنية مضمونة لطلبة كلية جامعة لندن الذين يحصلون على قبول
ويرسلون طلبات التقديم قبل  31أيار/مايو .2012

شهادة الجامعة التحضيرية – نظرة عامة
أهداف الشهادة

سنة أكاديمية كاملة  24أيلول/سبتمبر  2012حتى  21حزيران/يونيو 2013
الشهادة التحضيرية للعلوم اإلنسانية (يو بي سي اتش)UPCH:

ب��داي��ة الفصل طلبات التقديم لدراسة
الدراسي
الطب (يو سي أي اس) أو
برامج الدراسة في جامعتي
أكسفورد وكامبردج15 .
تشرين األول /أكتوبر

اكتمال كل طلبات التقديم
(يو سي أي اس)

العروض والقبول المستلمة
ع��ن ط��ري��ق (ي��و س��ي أي
اس) لكلية جامعة لندن
والجامعات األخرى.

نتائج
شهادة
الجامعة
التحضيرية

االمتحانات ونهاية
الفصل الدراسي

الشهادة التحضيرية للعلوم والهندسة (يو بي سي اس اي)UPCSE :

كانون الثاني /يناير
تشرين الثاني /نوفمبر
أيلول /سبتمبر
شباط/فبراير
كانون األول /ديسمبر
تشرين األول /أكتوبر

إحصاءات عن شهادة
الجامعة التحضيرية
من أين يأتي طلبة شهادة الجامعة التحضيرية؟
سنة  2009تمثل  27قومية

أفريقيا
أوربا
الشرق األوسط
أمريكا الالتينية

آسيا الوسطى
جنوب آسيا
جنوب شرق آسيا
شرق آسيا :الصين واليابان
وكوريا الجنوبية وتايوان

اشهادة البكاليورس في
اآلداب والعلوم
• التاريخ
• تاريخ اآلداب
• العلوم اإلنسانية
• الجغرافيا
• العلوم االجتماعية
شهادة البكاليورس في العلوم
والهندسة
• علوم األحياء (البيولجي)
• علوم الهندسة
• علوم الحياة
• علوم الرياضيات والفيزياء
• علوم الطب

آذار /مارس

نيسان /أبريل

حزيران /يونيو

تموز /يوليو

آب /أغسطس

ش��ه��ادة ال��ب��ك��ال��ي��ورس في
اآلداب والعلوم
شهادة يمكن الحصول عليها
مع أي من الشهادتين
• الهندسة المعمارية
• علوم االقتصاد
• إدارة
• القانون
• الرياضيات وعلم
اإلحصاء
• علم النفس
• وهناك شهادات أخرى

أيلول /سبتمبر 2013

 %35من طلبة شهادة الجامعة التحضيرية السابقين يحصلون على
درجة الشرف العليا في دراساتهم األولية في كلية جامعة لندن
أي برنامج (شهادة) يدرس طلبة شهادة الجامعة التحضيرية
في كلية جامعة لندن؟
حسب سنوات 2006- 2009

الرياضيات والفيزياء
العلوم االجتماعية
والتاريخية ومن
ضمنها علم االقتصاد
الطب

العلوم البيئية ومن ضمنها
الهندسة المعمارية
العلوم الهندسية
القانون
علوم الحياة

في أية جامعة يلتحق طلبة الشهادة التحضيرية؟
حسب سنوات 2009 - 2006

كلية جامعة لندن (يو سي ال)
كلية إمبلاير (لندن)
كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية ( ال اس اي)
جامعتا أكسفورد وكامبردج

جامعة وورويك
جامعة مانتشيستر
جامعة نوتنغهام
مجموعة جامعات راسل األخرى
جامعات أخرى

شهادة الجامعة التحضيرية للعلوم والهندسة
(يو بي سي اس اي)
(وجدت في فصول هذه الشهادة جوا دراسيا ممتعا وودودا وتعرفت من خاللها على ثقافات مختلفة .األساتذة كانوا متعاونيين،
والرحالت التي قمنا بها إلى مناطق مثل ستراتفورد وديفن كانت ممتعة جدا)
ضفر من السعودية ( الهندسة الميكانيكية /جامعة يو سي إل)
يمكن للطلبة الناجحين في شهادة الجامعة التحضيرية الحصول على قبول في أي برنامج للدراسة األولية في الرياضيات والعلوم الطبيعية وعلوم الحياة (ومن ضمنها الطب) والعلوم الهندسية .من الضروري
أن يكون طلبة شهادة الجامعة التحضيرية درسوا المادتين األساسيتين اللتين يوصى بهما .وهناك مادتان أخريان سيدرسها كل الطلبة هما اللغة اإلنجليزية األكاديمية ومهارة كتابة البحث النموذجي في العلوم
والدراسات االجتماعية.

الطريق إلى دراستك الجامعية
شهادة كلية جامعة لندن المخطط لها

شهادة الجامعة التحضيرية
والمادتان اللتان يوصى بهما

شهادة البكاليورس في الهندسة المعمارية

الرياضيات  +الفيزياء

شهادة البكاليورس في علوم الحياة

البيولوجي  +الكيمياء

شهادة البكاليورس في الطب

البيولوجي  +الكيمياء

شهادة البكاليورس في الرياضيات

الرياضيات  +الفيزياء

شهادة البكاليورس في العلوم الهندسية

الرياضيات  +الفيزياء

شهادة البكاليورس في العلوم الفيزيائية

الرياضيات  +الفيزياء

شهادة البكاليورس في العلوم اإلحصائية

الرياضيات  +الفيزياء

()BSc BS MB ,BEng ,BSc

انظروا إلى دليل الدراسات األولية في كلية جامعة لندن لمزيد من المعلومات عن الدراسة

اختيار المواضيع األساسية (اختاروا موضوعين)

المواضيع االجبارية
العلوم والمجتمع

الكيمياء

الفيزياء

تمهارات البحث العلمي
يقدم ه��ذا الفصل مدخال للجوانب األخالقية واالجتماعية
واالقتصادية والبيئية والتكنولوجية للعلوم اليوم .وتشمل مواضيع
الوقود البيئي واالنحباس الحراري وعلم والجريمة .يقوم الطلبة،
كجزء من اختبار أحد المجاالت الهامة لديهم ،بمشروع بحث
فردي لتطوير ثقتهم واسقالليتهم في البحث وتقديم المعلومات.

تؤثر الكيمياء على كثير من التقدم العلمي الحديث ،فعلوم
الصيدلة والمستحضرات الصيدلية والمواد شبه الموصلة
وفحص افتراضات الرنين المغناطيسي مجرد أمثلة .وعلوم
الطب والزراعة والصناعة كلها تفيد من المواد واألساليب التي
يكتشفها المختصون بعلم الكيمياء .وللكيمياء أيضا دور حيوي
في التقليل من تأثيرات البيئة على الحياة المعاصرة .وسيمكن
العمل المختبري التطبيقي الطلبة على زيادة معرفتهم وثقتهم.

تزود هذه الوحدة الدراسية الطلبة بأساس قوي في الفيزياء
التقليدية ،وتعرفهم باالكتشافات العظيمة للنظرية النسبية والنوعية
في المئة سنة الماضية .وهناك تأكيد عميق على المعالجة
الرياضية الدقيقة التي تتضمن التفاضل والتكامل ،إضافة إلى
التعريف بأساسيات الصيغ الرياضية .وتدعم هذه الدروس
النظرية سلسلة من الدروس المختبرية والمواد اإلضافية.

اللغة اإلنجليزية ألغراض أكاديمية
وهي مادة أساسية وهامة للنجاح ،وتركز على تطويراللغة
اإلنكليزية للطلبة في سياق أكاديمي .وتتضمن المكونات:
كتابة التقارير والمقاالت ،والمحاضرات الشاملة وأهمية كتابة
المالحظات ،والقراءة والمحادثة األكاديمية .تقدم المادة خالل
دروس ومحاضرات ودروس فردية ،وتزود الدروس الفردية
األسبوعية الطلبة بمالحظات ونصائح فردية.

األحياء
يتعلق علم األحياء بالحياة بكل مجاالتها ،وهناك اكتشافات مثيرة
جديدة تجري كل يوم تقريبا في مجاالت العلوم الجينية وعلم
التطور ،والتشخيص الطبي والمعالجة ،والتعرف على الدماغ
وكيفية عمله ،والتكامل البيئي لكل أنماط الحياة ،ومجاالت أخرى
عديدة .سيطور الطلبة معرفتهم في مجاالت أساسية كعلم األحياء
الكيميائي ،وعلم الجينات وعلم األحياء المجهري ،إضافة إلى
تطوير معرفتهم بأساليب الدراسة العلمية ،وستساهم حصص
المختبر العملية مع الدروس النظرية في مساعدة الطلبة على
زيادة مهاراتهم في التخطيط والبحث والتطور.

الرياضيات
الرياضيات أداة أساسية للدراسات العلمية والهندسية .وتزود هذه
الوحدة الدراسية الطلبة بالمعرفة الرياضية ومهارات معالجة
المكونات النوعية والرياضية لبرامج الشهادة الجامعية في العلوم
والهندسة .وتواصل هذه الوحدة بناء المعرفة الرياضية للطلبة من
خالل دراستها إلى مستويات متقدمة.

اختياري :مسلك للشهادة األولية للهندسة المعمارية في
كلية جامعة لندن
سيأخذ طالب شهادة الجامعة التحضيرية الذين يرغبون في دراسة
الهندسة المعمارية إلى مستوى الشهادة الجامعية فصال دراسيا في
اإلعالم في قسم (بارتليت) للهندسة المعمارية .وسيدرس الطلبة هذا
الموضوع مع مادتين أساسيتين مختارتين ،وسيزودهم بكيفية تطوير
كتابة البحث وكذلك للمرة األولى فرصة رؤية لطريقة دراسة الهندسة
المعمارية في كلية جامعة لندن.

www.ucl.ac.uk/upcse
Tel: +44 (0)20 7679 8665

Email: upcse@ucl.ac.uk

سيطلب من الطلبة المتقدمين لشهادة الجامعة التحضيرية تقديم عينات
من أعمالهم الفنية.

شهادةالجامعةالتحضيريةللعلوماإلنسانية
(يو بي سي اتش)
الطريق إلى دراستك الجامعية

( هذه الفصول كانت ممتازة وواضحة
وجديرة بالتحدي)
صوفيا من الصين ( علم النفس /يو سي إل )

يمكن للطلبة الناجحين في شهادة الجامعة التحضيرية
الحصول على قبول في أي برنامج للدراسة األولية في
الفنون (من ضمنها الهندسة المعمارية) والعلوم اإلنسانية
والعلوم االجتماعية (ومن ضمنها االقتصاد والجغرافية
والقانون) ودراسة األعمال والعلوم الرياضية ذات الصلة.
مادة مهارات التفكير النقدي من الشروط األساسية لدراسة
هذا الفصل وهي مطلوبة في كل البرامج الدراسية .ومن
المهم أيضا هو القدرة على االستخدام الجيد للغة اإلنجليزية
للتعبير عن األفكار واآلراء.

شهادة كلية جامعة لندن المخطط لها

اختيار مادتي الشهادة الجامعية التحضيرية اللتين
يوصى بهما المادة االجبارية تظهر بشكل غامق

شهادة البكاليورس في الهندسة المعمارية

أية مادتين  +مسلك إلى الهندسة المعمارية

شهادة البكاليورس في االقتصاد

الرياضيات  +الجغرافية أو التاريخ ألوربي الحديث والعلوم السياسية أو
االقتصاد

شهادة البكاليورس في اللغة اإلنجليزية

الفنون واآلداب األوربية الحديثة  +العالم الكالسيكي

()BA, BSc, LLB

والفنون واآلداب الحديثة

أو العالم

شهادة البكاليورس في الدراسات األوربية االجتماعية والسياسية

التاريخ والعلوم السياسية
الكالسيكي

شهادة البكاليورس في الجغرافية

الجغرافية  +الرياضيات أو التاريخ األوربي الحديث والعلوم السياسية

شهادة البكاليورس في التاريخ

التاريخ األوربي الحديث والعلوم السياسية  +العالم الكالسيكي

شهادة البكاليورس في إدارة المعلومات ألغ راض تجارية

اثنان من :االقتصاد أو الجغرافية أو التاريخ األوربي الحديث والعلوم
السياسية

شهادة البكاليورس في القانون

العالم الكالسيكي  +التاريخ األورب��ي الحديث والعلوم السياسية أو الفنون
واآلداب األوربية الحديثة

شهادة البكاليورس في الفلسفة

العالم الكالسيكي  +التاريخ األورب��ي الحديث والعلوم السياسية أو الفنون
واآلداب األوربية الحديثة

شهادة البكاليورس في علم النفس

الرياضيات  +الفنون واآلداب األوربية الحديثة أو التاريخ األوربي الحديث
والعلوم السياسية

شهادة البكاليورس في علم االجتماع

الرياضيات  +التاريخ األوربي الحديث والعلوم السياسية

انظروا إلى دليل الدراسات األولية في كلية جامعة لندن لمزيد من المعلومات عن الدراسة

المواضيع االجبارية

اختيار المواضيع األساسية (اختاروا موضوعين)

الثقافة والمجتمع

الفنون واآلداب األوربية الحديثة

الرياضيات

المهارات البحثية واألكاديمية .وتتضمن المحاضرات والدروس
مواضيع بحثية في تاريخ الفنون ،والثقافة ،واالقتصاد،
والجغرافية ،والتاريخ والعلوم السياسية ،ويخضع الطالب
لفحوصات من خالل إكمال مشروع دراس��ي مستقل وتقديم
شفوي.

يتعرف الطالب على تاريخ الفنون والثقافات األوربية الحديثة
من خالل تحليل األعمال األدبية والفنون والموسيقى واألعمال
السينمائية .ومن خالل االختبارات النقدية لمختلف التصورات،
سيزداد فهم الطلبة للفنون كظاهرة ثقافية واجتماعية وسياسية.

الرياضيات أداة أساسية للدراسات االقتصادية واإلحصائية.
وت��زود ه��ذه الوحدة الدراسية الطلبة بالمعرفة الرياضية
ومهارات معالجة المكونات النوعية والرياضية لمثل هذه
البرامج الجامعية .وتواصل بناء المعرفة الرياضية للطلبة من
خالل دراستها إلى مستويات متقدمة.

التاريخ األوربي الحديث وعلم السياسة

علم االقتصاد

اللغة اإلنجليزية ألغراض أكاديمية
وهي مادة أساسية وهامة للنجاح ،وتركز على تطويراللغة
اإلنكليزية للطلبة في سياق أكاديمي .وتتضمن المكونات:
كتابة التقارير والمقاالت ،والمحاضرات الشاملة وأهمية كتابة
المالحظات ،والقراءة والمحادثة األكاديمية ،تقدم المادة خالل
دروس ومحاضرات ودروس فردية .تزود الدروس الفردية
األسبوعية الطلبة بمالحظات ونصائح فردية.

هذه وحدة أساسية للتاريخ الثقافي واالجتماعي والسياسي منذ
سنة  ،9871وتشمل أيضا الشؤون والجداالت المعاصرة.
وسيطور الطلبة معرفتهم األفكار السياسية ومبادىء الديمقراطية
الغربية ،والعلوم السياسية والحكومة ،والعالقات الدولية
والجغرافية السياسية ،واالتحاد األوربي .ويتعرف الطلبة على
مفاهيم مثل الوطنية والعلمانية والحكم الذاتي للدولة.
علم الجغرافية
تغطي هذه الوحدة مواضيع مثل التطورات المدنية والقضايا
المتصلة بالبيئة ،وتأثيرات الكوارث الطبيعية ،وتأثيرات
الهجرات السكانية والعولمة .وه��ذه الوحدة تتعلق بالعالم
المعاصر وتغطي سلسلة من المفاهيم المتعلقة بإدارة األموال،
والتطور ،وقدرة الدول على التحمل المالي ،والهندسة المعمارية
والتخطيط ،وعلم السياسة الدولية وسياسة الحكومات.

تمنح هذه الوحدة الدراسية األساسية والغنية مدخال إلى النظرية
األساسية لعلم االقتصاد ،وتختبر النشاطات االقتصادية الحديثة
مستخدمة المبادئ التقليدية الصغرى والكبرى لعلم االقتصاد.
معظم العينات ستكون من بريطانيا ،وسيكتسب الطلبة قدرة
الباحث االقتصادي على تحديد وتحليل المشاكل.
العالم الكالسيكي
لقد وض��ع اليونانيون وال��روم��ان القدماء الحجر األساس
للحضارة الغربية ،وما زالوا في قلبها اليوم ،ونحن مدينون
للعالم القديم لبعض أهم التطورات األساسية في علوم السياسة
والفلسفة والقانون واآلداب والفنون .تلك التطورات التي تأثر
بها الفنانون والقادة والباحثون ألكثر من ألفي سنة .إن دراسة
حضارة اليونايين والروم القدماء ال تفتح الكنوز التاريخية للعالم
فحسب ،بل تساعدنا أيضا على معرفة أكثر عن العالم الحديث.

www.ucl.ac.uk/upch
Tel: +44 (0)20 7679 8664

Email: upch@ucl.ac.uk

تقديم الطلبات والسكن
دروس الشهادة التحضيرية في كلية جامعة لندن مرغوبة جدا وهناك منافسة للتقديم عليها .فينبغي على طلبات التقديم أن ترسل بأسرع وقت ممكن في السنة األخيرة من الدراسة الثانوية .هذه الدروس ليست
مناسبة للطلبة الذين أكملوا الدراسة الثانوية وحصلوا على تقدير يؤهلهم للدراسة األولية في كلية جامعة لندن ،مثل شهادة الدبلوم (آي بي) وشهادة المستوى العالي (أي) .إضافة إلى المعلومات المزود بها هذا
الكتيب ،ينصح الطلبة المتقدمون بالتعرف على شروط الدخول للدراسة في كلية جامعة لندن في دليل الدراسة األولية في كلية جامعة لندن.
المعلومات عن الشهادات المقبولة للدراسة متوفرة في موقع كلية جامعة لندن للطلبة العالميين
www.ucl.ac.uk/international
الشروط الدنيا الختبار اللغة اإلنجليزية

شروط القبول

الطلبة المتقدمون يكونون عادة ممن أكملوا دراساتهم الثانوية ،وليس بإمكانهم الدخول مباشرة للبرامج
الجامعية في كلية جامعة لندن.
ينبغي أن يرفق الطلبة المتقدمون شهادة الثانوية بتقدير عال .ولمعرفة المؤهالت المقبولة للشهادة
التحضيرية والحد األدنى للمعدل المطلوب ،الرجاء مراجعة الموقع:
www.ucl.ac.uk/upc
ترسل الطلبات مباشرة إلى مركز اللغات على عنوان المراسلة في أسفل الصفحة .الرجاء تنزيل ملف
الطلب من موقعنا .أجور تقديم الطلب  50جنيها.
مالوثائق المطلوبة للتقديم:
قسيمة طلب كاملة ويمكن الحصول عليها من الموقع
www.ucl.ac.uk/upc
شهادة توصية من مدرس
شهادة الثانوية (نسخ مصورة)
شهادة اختبار اللغة اإلنجليزية ،اختبار ( آي اي ال تي اس) أو (تي او اي اف ال) .راجعوا شروط
اختبار اللغة اإلنجليزية
نسخ من عينات األعمال الفنية للطلبة الراغبين في دراسة مسلك إلى الهندسة المعمارية.

•
•
•
•
•

ببناءا على إرسال الوثائق المطلوبة أعاله ،سنتصل بالطلبة المرشحين المناسبين من أجل اختبار الدخول.

سكن الطلبة في كلية جامعة لندن

هناك عدة خيارات للسكن في مركز مدينة لندن للطلبة الحاصلين على مقعد للدراسة في فصول اللغة
اإلنجليزية في كلية جامعة لندن.
تفاصيل شاملة ستكون في رزمة القبول للفصل الدراسي للغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية
لألغراض األكاديمية

الشهادة التحضيرية للعلوم والهندسة (يو بي
سي اس اي):

الشهادة التحضيرية للعلوم اإلنسانية (يو بي
سي اتش):

هاختبار (آي اي ال تي اس)
المعدل العام5.5 :
الحد األدنى5.0 :
اختبار (تي او اي اف ال /آي بي تي):
المعدل العام71 :

اختبار (آي اي ال تي اس)
المعدل العام6.0 :
الحد األدنى6.0 :
اختبار (تي او اي اف ال /آي بي تي):
المعدل العام79 :

راجعوا موقع الفصول الدراسية للمعدل المطلوب في اختبارات (آي اي ال تي اس) و (تي او اي
اف ال /آي بي تي).
إذا لم يكن لديك شهادة أحد هذين االختبارين ،يمكن أن تؤدي اختبار اللغة في مركز اللغات في
كلية جامعة لندن.
اختبارات الدخول
سيطلب من الطالب المتقدمين المناسبين أن يخضعوا الختبار الدخول ،وإذا نجحوا ستتم مقابلتهم
للدراسة في البرنامج.
على الطلبة المتقدمين أن يكونوا على معرفة مسبقة بنموذج اختبار للموضوع الذي يريدون
دراسته .نماذج االختبار متوفرة في الموقعwww.ucl.ac.uk/upc :
الشهادة التحضيرية للعلوم والهندسة
(يو بي سي اس اي) ،اختباران:
البيولوجي أو الرياضيات أو الكيمياء
أو الفيزياء

الشهادة التحضيرية للعلوم اإلنسانية (يو بي
سي اتش) ،اختباران:
مهارات التفكير النقدي (لكل المتقدمين)
الرياضيات ( إذا تم اختيارها كمادة أساسية)

دليل للحدين األدنى واألعلى لإليجار األسبوعي للسنة الجامعية .2013 /2012
بيوت الطلبة في كلية جامعة لندن
قاعات اإلقامة في كلية جامعة لندن
غرفة لشخص 150- 170:جنيها تقريبا كل أسبوع غرفة لشخص 120 -190:جنيها
أسبوع

تقريبا كل

أجور الدراسة لسنة :2012

أجور الدراسة للشهادة التحضيرية (يو بي سي)
الشهادة التحضيرية للعلوم اإلنسانية:
 13550جنيها

الشهادة التحضيرية للعلوم والهندسة :
 14550جنيها

الشهادة التحضيرية للعلوم اإلنسانية مع مسلك
لشهادة الهندسة المعمارية 14550 :جنيها

الشهادة التحضيرية للعلوم والهندسة مع مسلك
لشهادة الهندسة المعمارية 15550 :جنيها

للحصول على طلبات التقديم وشروط التقديم الرجاء االتصال بمركز اللغات في كلية جامعة لندن:

الشهادة التحضيرية للعلوم اإلنسانية:

الشهادة التحضيرية للعلوم والهندسة:

Email: upch@ucl.ac.uk
Tel: +44 (0)20 7679 8664
www.ucl.ac.uk/upch

Email: upcse@ucl.ac.uk
Tel: +44 (0)20 7679 8665
www.ucl.ac.uk/upcse

عنوان مكتب التقديم لشهادة اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية (اي أي بي)
مركز اللغات في كلية جامعة لندن
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP, UK
Tel: +44 (0)20 7679 8664 / 8665
Fax: +44 (0)20 7679 8667
Email: upc@ucl.ac.uk

www.ucl.ac.uk/upc
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