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ول دخ ات ال ب طل ت  م
دم ق ت ارة ال م ت واس

دم؟ ق ت ل ل ل ؤه ا م ل أن ه

يجب أن تكون

•
• 

ucl.ac.uk/prospectus

 إذا كنت تحت سن الـ 18 عند التسجيل لبدء الدراسة،

 يجب أن تتعرف على المعلومات الأساسية للطلبة تحت

سن الـ 18 في يو سي إل على موقعنا اللكتروني

ucl.ac.uk/upc/under-18

ول؟ ب ق ول وال دخ ات ال ب ل ط ت ي م ا ه م

كاديمية المتطلبات الأ

سُيطلب منك تقديم إثبات بالتميز الدراسي في شهاداتك المدرسية

يرجى مراجعة موقعنا على ا انترنت للحصول على ل

قائمة المؤهالت المناسبة لكل دولة للقبول في يو

 

ucl.ac.uk/upc/applications

نجليزية متطلبات اللغة الإ

نجليزية  للحصول (IELTS) اختبار الشهادة الدولية للغة الإ

على تأشيرة المملكة المتحدة (الختبار الأكاديمي

 

 

دم؟ ق ت ع ال ي ط ت ى أس ت م

 دروس الشهادة التحضيرية في كلية لندن الجامعية

 مرغوبة جداً وهناك منافسة للتقدم إليها. تفتح طلبات

 اللتحاق لسنة 2020 في نوفمبر 2019 ويجب أن تُرسل في

 أسرع وقت ممكن، يُرجى الطالع على موقعنا اللكتروني

للتعرف على المواعيد النهائية لطلبات التقدم

ب؟ ل ط دم ب ق ف أت ي ك

  تُقدم الطلبات مباشرة إلى مركز اللغات

 

ucl.ac.uk/upc

ا؟ ه اج ت ي أح ت دات ال ن ت س م ي ال ا ه م

•
•
•
•
 
•
•
•

•

 

بناء على استكمال الوثائق المطلوبة وا استمارة ل

واستالم رسم الطلب، سنتصل بالطلبة المرشحين

 

ول؟ دخ ارات ال ب ت ي اخ ا ه م

 سُيطلب من الطالب المناسبين أن يخضعوا لختبارات دخول،

وإذا نجحوا سُتجرى معهم مقابلة قبل بدء الدراسة

UPCSE:  
 يو بي سي إس إي: يجب اختيار مادتين من المواد

 التالية: الأحياء، الكيمياء، الرياضيات أو الفيزياء. يعتمد

الختيار على المواد الختيارية التي تود دراستها

UPCH:  
 يو بي سي إتش: التفكير النقدي (والرياضيات

للمتقدمين الذين اختاروا الرياضيات

 على الطلبة المتقدمين أن يتعرفوا على نموذج الختبار قبل

التقدم بطلب، يمكن إجراء اختبار افتراضي عبر موقع

ucl.ac.uk/upc/tests 

Tuition fees 

 
  للحصول على تفاصيل التكاليف الأخرى المرتبطة بالدراسة في

  الكورس (مثل نفقات المعيشة والرحالت الميدانية)، يرجى الطالع

 

ucl.ac.uk/upc 

5.5

6.0

7.5

IELTS 
overall
minimum

Course

 £20,995

£21,995

£20,495

£21,495

Tuition fees
2020 Entry

إخالء مسؤولية:

 هذه المعلومات لالسترشاد فقط. ل ينبغي أن تفسر على

 أنها استشارة ول ينبغي العتماد عليها ول تشكل جزءاً من أي

 عقد. لمزيد من المعلومات حول الشهادات التحضيرية في

كلية لندن الجامعية يو سي ال يرجى الطالع على موقع

ن ك س ال

 السكن مضمون للطالب الذين يحصلون على قبول

ويرسلون طلبات السكن قبل 31 مايو 2020

قامة الجامعية حسب متطلباتك، وموقع السكن  تختلف أسعار الإ

قامة في يو سي إل على   والخدمات المقدمة. تقع معظم أماكن الإ

 

 الجداول التالية تظهر لك مجموعة من الرسوم الأسبوعية لعام

2019/20. رسوم عام 2020/21 ستقرر في ربيع عام 2020

ucl.ac.uk/accommodation
 

غرفة لشخص (مع حمام خاص):

 غرفة لشخصين

شقة مجهزة بسرير واحد

غرفة لشخص (دون حمام خاص)

غرفة لشخصين (دون حمام خاص)

السكن الذاتي الخدمة: منازل طالب يو سي ال

اً: قاعات السكن في يو سي ال ي ل السكن مع خدمات مقدمة ك

ة ي ع ام ج ات ال درج ل ة ل ري ي ض ح ت ادات ال ه ش ال

مركز يو سي ال للغات والتعليم

لية لندن الجامعية ك

،بيدفورد واي 26

،لندن

+44 (0)20 7679 8664 
upc@ucl.ac.uk 
ucl.ac.uk/upc 

      @uclclie

 ucl clie

فوق سن الـ 16 في بداية الكورس 

 عادة يتطلب الكورس تحصيالً عالياً في نظام مكون من 

 12 سنة دراسية لكنه ل يفي بالمعايير المطلوبة للدخول

المباشر لدراسة الشهادة الجامعية في يو سي ال

ضافة إلى جزء للبيان شخصي طلب استمارة كامل، بالإ

شهادة توصية من أستاذ 

نسخة من شهادات الدرجات المدرسية 

نجليزية الدولي   الأكاديمي (IELTS) شهادة اختبار اللغة الإ

 الالزمة للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة. يرجى

نجليزية الطالع على قسم متطلبات اللغة الإ

رسم الطلب 

 ملف شخصي (لطلبة الهندسة المعمارية فقط) يجب أن 

 يحتوي الملف على ست رسومات هندسية نظرية إضافة إلى

أعمال فنية في مجالت أخرى، مثل اللوحات الفنية والفن

£211.75 – £249.90

£97.79 – £125.44

£201.88 – £306.46

£221.69 – £243.32

£167.09

يو بي سي اس اي

يو بي سي اس اي للهندسة المعمارية

يو بي سي اتش

يو بي سي اتش للهندسة المعمارية

5.5

6.0

7.5

IELTS
subtest
minimum

(

ucl.ac.uk/upc

بعد 10-30 دقيقة سيراً على الأقدام من الحرم الجامعي الرئيسي. 

والدراسات الدولية عبر الموقع التالي:

التصويري والرسومات الثالثية األبعاد والصور الفوتوغرافية. 

المناسبين إلجراء اختبار الدخول.

بي سي والحد األدنى المطلوب للدرجات.

على موقع:على موقع:



ب ال رأي ط
 
 
 
 

 أحب جداً كيفية تدريس الموضوعات في
 برنامج يو بي سي. يريد الأساتذة منك فهم

از ي  المادة تماماً وليس فقط أن تتمكن من اجت
ار. إنهم متحمسون فعالً لموادهم ب .الخت

 تمثل وتضم مجموعة راسل 24 جامعة رائدة *

russellgroup.ac.uk في المملكة المتحدة

ك ي ل ي ع غ ب ن اذا ي م  ل
ي ال ادة يو س ه ة ش  دراس

ات درج ة ال دراس ة ل ري ي ض ح ت  ال
ة؟ ي ع ام ج ة ال ي م عل ال

ز ي م ت ال

 يو سي ال هي الجامعة البريطانية الوحيدة التي ظهرت في

 المراكز العشرة الأولى ضمن تصنيف كيو إس للجامعات

 العالمية لعام 2020 وتقدم برنامج تحضيري تأسيسي، مما

  يتيح لك فرصة الدراسة نحو الشهادة التي

 

ي م ادي ك م الأ دع ودة وال ج ال

 ستتعلم في الحرم الجامعي مع أعضاء هيئة تدريس يو سي

 ال الذين يمتلكون درجة عالية من الكفاءة ويتمتعون بخبرة

 في تدريس الطالب الدوليين المهارات الالزمة للنجاح على

ضافة إلى  المستوى الجامعي. ستتلقى دعماً شخصياً خاصاً بالإ

 الحصول على موارد يو سي إل الأكاديمية الواسعة النطاق

رة ام غ ة ال رب ج ت ال

 ستكتسب خبرة قيمة في نظام التعليم البريطاني، وستفهم

 نظم التدريس في يو سي ال بسرعة، والتي تشمل التفكير

النقدي والبحوث، والمكملة ببرنامج اجتماعي نشط

ام 2018 دم ع ق ت ال

26

79%

88%

02

 

 شارك طالب من 26 جنسية

مختلفة في الكورس

 درسوا في إحدى جامعات

*مجموعة راسل

 تلقوا قبولً لدراسة الشهادة

الجامعية في يو سي إل

 يقدم مسار يو بي سي منحتان

بين الحاصلين على  دراسيتان للطال

ا من استكمال يتمكن  أعلى الدرجات ل

دراستهما الجامعية في يو سي إل

99%

129

 حصلوا على قبول لدراسة

بكالوريوس في يو سي إل أو  ال

إحدى جامعات مجموعة راسل

 تضمن القبول في 128 برنامج جامعي

 في يو سي إل، إذا كان من المتوقع

لك أن تحقق معايير الدخول إليها

54%
 درسوا في يو سي ال للحصول

على شهادتهم الجامعية

ة ي س ي ق رئ ائ ق ح

 السم : أركادي سيريزكين الجنسية: روسي
الدراسة: يو بي سي إس إي 2017

 تقدم إلى: ماجستير في الهندسة الميكانيكية
)وتمويل الأعمال( في يو سي ال

رية ي ض ح ت ي ال ال ادة يو س ه  ش
ة ي م عل ات ال درج ة ال دراس  ل

ي و بي س ة )ي ي اع م ج ال

ة ام رة ع ظ ن
،السنة التحضيرية تتكون من كورسات مكثفة ومثيرة لالهتمام

مخصصة للطلبة ا أ لجانب الدوليين الذين ا تسمح لهم مؤهالتهم

 

 يوفر يو بي سي للطالب المهارات الأكاديمية واللغوية الأساسية والمعرفة

 والدعم للتقدم بثقة وسالسة إلى درجة البكالوريوس في جامعة يو

سي إل أو غيرها من الجامعات الأهم في المملكة المتحدة

 

•
•

 خالل عام دراسي واحد يتم إعداد الطلبة بشكل مكثف للتغلب على التحديات

الأكاديمية واللغوية ليتمكنوا من اللتحاق بأفضل البرامج الدراسية في بريطانيا

بدء الدراسة

 في جامعة UCAS طلبات التقديم من خالل
أكسفورد أو كامبريدج: 15 أكتوبر

UCAS تنتهي كل طلبات تقديم

 يُستقبل القبول، أو القرار بخصوص طلبات
 التقديم للجامعات من يو سي إل أو جامعة

أخرى

 بدء شهادة البكالوريوس في يو سي إل أو أي
جامعة أخرى في المملكة المتحدة

الختبارات ونهاية الكورس

نتائج يو بي سي

  سبتمبر

       

   أكتوبر

        

نوفمبر

        

 ديسمبر

         

يناير

  فبراير

      

  مارس

        

  أبريل

        

 مايو

        

 يونيو

         

 يوليو

      

  أغسطس

            

سبتمبر 2021

ة ي دراس ة ال ن س  :ال
سبتمبر 2020 - يونيو 2021 يرجى الطالع على موقعنا لمعرفة مواعيد الكورس

ucl.ac.uk/upc

(مسار السنة التحضيرية للكليات الهندسية والعلمية (يو بي سي اس اي 

نسانية والأدبية (يو بي سي اتش  (مسار السنة التحضيرية للدراسات الإ

تريدها في واحدة من أفضل الجامعات في العالم.

هناك مساران دراسيان للسنة التحضيرية في يو سي إل: 

بالتحاق مباشرة لدرجة علمية جامعية في بريطانيا. 



ة اري ي ت ة الخ دراس ررات ال ق م

 

  تُختار مقررات الدراسة حسب متطلبات برنامج الدراسة الجامعية

 

ucl.ac.uk/upc/modules

من يرغب من المتقدمين في يو بي سي بدمج برامج

 ( ) الكليات ا إ لنسانية يو بي سي اتش ببرامج الكليات العلمية

 ( ) والهندسية يو بي سي إس إي ، عليهم التواصل مع

ة ري ي ض ح ت ة ال ن س ار ال س  م
ة ي دس ن ه ة وال ي م عل ات ال ي ل ك ل  ل

ي اس إي و بي س ))ي

 الحياء: الكيمياء الحيوية وعلم الخاليا الحية وعلم
 الوراثة وتكنولوجيا الحمض النووي وعلم وظائف الأعضاء

 والميكروبيولوجي والتطور، وكذلك معرفة المناهج العلمية،

.إضافة إلى حصص تطبيقية في مختبرات علمية

اء: ستدرس المواد غير العضوية والعضوية وتأثيرات الجوانب  الكيمي

 المادية، بطريقة تركز على التطبيق العملي لهذه الأساسيات وتمكن

.الطالب من بناء أساس قوي في الدراسات الجامعية الالحقة

 الرياضيات: أساسيات قوية للتحليالت العددية المطلوبة في

  الكثير من البرامج العلمية والتخصصات المختلفة، خصوصاً في

 

اء: يعتمد البرنامج على حساب التفاضل والتكامل (كالكولس)  الفيزي

 ويغطي الفيزياء القديمة والحديثة بطريقة رياضية معمقة، كما

يركز على الكتابة العلمية والبحثية المعتمدة على التجارب

ب ال رأي ط

 

 تعتبر الشهادة التحضيرية الجامعية يو بي سي“
 واحدة من أفضل دورات السنة التأسيسية في المملكة

 المتحدة، لذلك اعتقدت أنه سيكون هناك احتمال
لتقدم إلى إحدى أفضل الجامعات في المملكة  كبير ل
النسبة لي، حيث كنت أرغب  المتحدة. كان هذا مهماً ب

”.في التقدم بطلب إلى أكسفورد أو كامبريدج
 ساعدني يو بي سي ايضاً في عملية تقديم الطلبات
الجامعة .وساعدني كثيراً في إعداد طلب اللتحاق ب

ة ري ي ض ح ت ة ال ن س ار ال س  م
ة والأدبي ي ان س ن ات الإ دراس ل ل

 الحضارات الكالسيكية القديمة الأدب والفلسفة

 والسياسة: يتضمن دراسة جانب من الدراما والفلسفة

 والشعر والأحداث التاريخية التي تعد الأكثر أهميًة

 وتأثيراً في العالم اليوناني والروماني القديم، ويستكشف

الحوار بين الماضي القديم و العصر الحديث

 القتصاد: يدرس النشاط القتصادي الحديث مستخدماً

المبادئ التقليدية لالقتصاد الكلي والجزئي

ية: يهتم بالتغيرات الجتماعية بيئة العمران ا وال  الجغرافي

  والثقافية وا اقتصادية على ا أ لشخاص وا أ لماكن حول

 

 الرياضيات: يوفر أساسيات قوية للدراسات التحليلية

 الكمية لبرامج الدراسات الرياضية العددية والتي

تشمل القتصاد والعلوم الإحصائية

ثة: يتناول تحليل الأعمال الفنية المهمة  الثقافة الأوروبية الحدي

  المهمة من فنون وأفالم وأدب حديث بغرض فهم الثقافة

 

تاريخ الأوروبي الحديث وعلم السياسة: يركز على  ال

 استكشاف الديمقراطية الغربية والعلوم السياسية

والحكومة والعالقات الدولية. كما يتطرق إلى دراسة

 السم: ييجي يين الجنسية: الصينية
)الدراسة: يو بي سي اس ايه )2017

 تقدمت إلى: بكالوريوس في علم النفس وعلوم السلوك
في جامعة كامبريدج

نسانية والأدبية مسار السنة التحضيرية للدراسات الإ

ة دراس ي ل و بي س ار ي س  م
ة اري عم م ة ال دس ن ه ال

سيدرس طالب هذا المسار الراغبين في الحصول على درجة

البكالوريوس في الهندسة المعمارية في يو سي ال الشهادة

التحضيرية في الهندسة المعمارية. با إ لضافة إلى وحدتين اختياريتين

ومادة اللغة ا إ لنجليزية ا أ لكاديمية كخيار إلزامي، سيدرس جميع طالب

الشهادة التحضيرية في الهندسة المعمارية بشكل إلزامي نموذج

 

 من هذا النموذج في (VSA) يُدَرس مكون الدراسات المرئية للهندسة

  كلية يو سي ال بارتليت للهندسة المعمارية، مما يوفر فرصة فريدة

 

 سيقدم أساتذة بارتليت الدعم للطالب في تجهيز وتطوير

 وصقل ملفاتهم العلمية لدعم طلباتهم لدراسة الدرجة العلمية

 الجامعية في كلية بارتليت في يو سي إل وغيرها من كليات

وجامعات القمة في الهندسة المعمارية في المملكة المتحدة

ucl.ac.uk/upc/architecture

الدراسات البصرية للعمارة والبحث العلمي: الأساليب والطرق.

لتجربة المعنى الحقيقي لدراسة الهندسة المعمارية في يو سي ال.

العالم، عبر آليات مثل العولمة والهجرة والتحضر.

الأوروبية في إطار أبعادها التاريخية واجتماعية والسياسية.

مصطلحات ومفاهيم الوطنية والعولمة وسيادة الدولة.

جبارية، يمكنك اختيار مقررين إضافيين. ضافة إلى المقررات الإ بالإ

الذي ترغب بالتحاق به. يرجى الرجوع إلى دليل اختيار المقررات. 

مشرف البرنامج الدراسي للحصول على استشارة.

العلوم الهندسية والفيزيائية.



رية ي ض ح ت ي ال ال ادة يو س ه  ش
ة ي م عل ات ال درج ة ال دراس  ل

ي و بي س ة )ي ي ع ام ج )ال

ب ال رأي ط

 

 ساعدتني يو سي ال فعالً في كيفية إجراء البحوث.“
 فمنحتني مساراً واضحاً لما يجب فعله ودليالً مفصالً

ازاً في المستقبل اً ممت نني من أن أصبح باحث يمّك

 
 
 
 
 
 

 السم: صباح الخالدي الجنسية: سعودي
لكليات الهندسية  الدراسة: السنة التحضيرية ل

والعلمية )يو بي سي اس اي( عام 2018
 تقدم إلى: بكالوريوس في الهندسة

الميكانيكية في يو سي ال
تفاصيل البرنامج الدراسي

ي دراس ج ال ام رن ب ل ال ي اص ف  ت
  ستدرس أربع مقررات

•
•

 تزيد هذه المقررات المكثفة من معرفتك بالمواد الدراسية

 بشكل سريع في عدد من المواضيع. كما ستطور مهاراتك النقدية

 والتحليلية التي يمكن نقلها بين العديد من التخصصات، والتي

.تعتبر من المهارات الأساسية للنجاح في الدراسة الجامعية

 وتُقدم مواد يو بي سي عبر محاضرات وندوات علمية ودروس،

  ويبلغ معدل عدد ساعات الدراسة

 

•
•
•
•
•

•

•
•

سُتقيم باستمرار عبر فروض منزلية متكررة، ومشاريع

 

مدة الساعة الدراسية الواحدة في يو سي أل هي 50 دقيقة*

  إقرأ المزيد من آراء الطالب
ucl.ac.uk/upc/student-views

ة اري ب ج ررات الإ ق م ال

 

•
•

نجليزية، يمكنك  إذا كان لديك كفاءة عالية وطالقة في اللغة الإ

نجليزية الأكاديمية دراسة لغة أجنبية حديثة بدلً من اللغة الإ

 (انظر أدناه

ة ي م ادي ك ة والأ ي ث ح ب ارات ال ه م ال

يطور هذا المقرر قدرتك على التفكير النقدي والبحث العلمي

 
 البحث الفردي، ستحّضر مشروع بحث فردي في موضوع يثير

  اهتمامك. وسيبني ذلك ثقتك واستقالليتك في البحث وعرض

 

 طلبة يو بي سي اس اي يدرسون مادة العلوم

 والمجتمع، التي تبحث الآثار الأخالقية والجتماعية

والبيئية والتكنولوجية لمختلف القضايا العلمية

 يدرس طلبة يو بي سي اتش مادة “البحث الأكاديمي: المنهج

 والطرق”، التي تستكشف المناهج الأساسية للمعرفة في مختلف

 التخصصات. تتطلب المادة منك أن تعبر بشكل نقدي عن كيفية

  اتصال واندماج مختلف الموضوعات والطرق المعرفية، وكيف

 

 

ة ي م ادي راض أك ة لأغ زي ي ل ج ن ة الإ غ ل ال

•
•
•
•
•
•
 

أو

 
ة ث دي ة ح ي ب ن ة أج غ ل

نجليزية     يتم التركيز على تحسين اللغة الإ

للدراسة الأكاديمية. ويشمل ذلك

كتابة المقالت المطولة 

فهم المحاضرات والتدوين الفعال للمالحظات 

القراءة الأكاديمية 

مقرران إجباريان

  ومقرران اختياريان

  المهارات الأكاديمية العملية

  مهارات التفكير النقدي 

نجليزية لأغراض أكاديمية    اللغة الإ

  مهارات البحث ومشاريع البحث العلمي 

  المهارات التطبيقية والمخبرية (الشهادة 

  التحضيرية

  (للعلوم والهندسة يو بي سي اس اي فقط

  التجهيز لالختبارات التالية (حسب الحاجة) ال ان 

(ايه تي (اختبار دراسة القانون) و اس تي اي بي (الرياضيات

 

المهارات الأكاديمية والبحث العلمي

نجليزية لأغراض أكاديمية اللغة الإ

إذا كان ذلك مالئماً، تستطيع دراسة اللغة الهولندية، الفرنسية، 

سبانية  يطالية، اليابانية، الماندرين، البرتغالية، أو الإ الألمانية، الإ

نجليزية لأغراض أكاديمية. الحد الأدنى من إتقان  عوضاً عن اللغة الإ

نجليزية المطلوب لكي تتمكن من ذلك هو شهادة الختبار  الإ

الدولية للغة النجليزية الأيلتس IELTS تأشيرة المملكة المتحدة 

UKVI الأكاديمية (بدرجة 7.5 أو ما يعادل ذلك.)

في الأسبوع 23 ساعة* تشمل ما يلي: 

إعداد ملف متكامل (يو بي سي للهندسة المعمارية)

زيارات ميدانية وفرص للتطوير ذاتي

بحثية وتمارين، وامتحانات في نهاية الفصل الدراسي.

ستدرس مقررين الزاميين: 

.الأفكار.

المعرفية، وكيف يُطبق ذلك ويُستفاد منه في بحثك الخاص.

مهارات التحدث (ندوات وعروض)



 مرحباً بكم في يو سي ال:
جامعة لندن العالمية

 يو سي ال (كلية لندن الجامعية) هي جامعة متعددة

 التخصصات وتتمتع بمكانة رائدة في العالم وسمعة

 دولية للجودة العالية في البحث العلمي والتعليم ،

وتصنف ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم

 يقع الحرم الرئيسي للجامعة في قلب مدينة لندن، في حي بلومزبري، على بعد خطوات

 من مواقع أكاديمية واجتماعية وثقافية عظيمة، إضافة إلى مرافق رياضية وترفيهية

استثنائية، مما يوفر سهولة الوصول إلى المدينة الطالبية رقم واحد في العالم

ترتيب كيو إس للجامعات العالمية لسنة 2020 *

ترتيب كيو إس للمدن الطالبية الأفضل في العالم لسنة 2019  **

01

250

41%

 احتلت الجامعة المرتبة الأولى

 على مستوى المملكة المتحدة

 في جودة البحث العلمي ضمن

 التصنيف الأحدث لنظام

التميز البحثي لسنة 2014

 
 يضم اتحاد طالب يو سي ال

أكثر من 250 نادي ومجتمع

من طالبها من الخارج

15018

1:10

29

 مكتبة متخصصة تشملطالب من 150 دولة مختلفة

أكثر من 2 مليون كتاب

 
 موظف واحد لكل 10 طالب

 
فائز بجائزة نوبل 

60
اَ في 11 كلية  تضم 60 قسماَ أكاديمي
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