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الشهادات التحضيرية للدرجات الجامعية
مقررات السنة التأسيسية للطلبة األجانب

سنة 2019



نبذة عن يو سي ال

تضم 41,000 طالب من 
150 دولة مختلفة 

احتلت الجامعة المرتبة األولى 
على مستوى المملكة المتحدة في 
جودة البحث العلمي في التصنيف 
األحدث لنظام التميز البحثي لسنة 

 2014

29 فائز بجائزة نوبل 

يضم اتحاد طالب يو سي ال 
أكثر من 250 من األندية 

والمجتعات 

60

11

تضم 60 قسماَ أكاديمياَ 
في 11 كلية 

نسبة الموظفين إلى الطلبة هي 
نسبة 10:1 ) يوجد موظف 

واحد لكل 10 طالب(

18 مكتبه متخصصه تشمل 
أكثر من 2 مليون كتاب 

نسبة 41% من عدد طالبها 
هم من الخارج

مرحبا 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*

تقع الجامعة في قلب مدينة لندن، في متوسط الحي العالمي الجامعي بلومزبري ويقع الحرم الرئيسي للجامعة على بعد خطوات من المواقع األكاديمية واالجتماعية والثقافية العظيمة، فضالً عن المرافق 
الرياضية والترفيهية االستثنائية، مما يوفر سهولة الوصول إلى المدينة الطالبية رقم واحد في العالم.**

ترتيب كيو أس للجامعات العالمية لسنة 2019 

البلد الجامعة  الترتيب

الواليات المتحدة األمريكية )أمريكا( معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 1

الواليات المتحدة األمريكية )أمريكا(   جامعة ستانفورد 2

الواليات المتحدة األمريكية )أمريكا( جامعة هارفارد 3

الواليات المتحدة األمريكية )أمريكا(    معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا )كالتيك( 4

المملكة المتحدة )بريطانيا( جامعة أكسفورد 5

المملكة المتحدة )بريطانيا( جامعة كمبريدج 6

سويسرا المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ 7

المملكة المتحدة )بريطانيا( جامعة كلية إمبلاير لندن 8

الواليات المتحدة األمريكية )أمريكا(  جامعة شيكاغو 9

المملكة المتحدة )بريطانيا(  يو سي ال )كلية لندن الجامعية(  10

مكتبه يو سي ال الرئيسية 

*تصنيف كيو اس العالمي للجامعات 2019
**تصنيف كيو اس ألفضل المدن الطالبية 2018 



شهادة يو سي ال التحضيرية لدراسة الدرجات العلمية 
الجامعية ) يو بي سي( 

نظرة عامة
السنة التحضيرية هي كورسات مكثفة ومثيرة ، مخصصة للطلبة 
األجانب الدوليين ، الذين لديهم كفاءة أكاديمية عالية والذين أكملوا 
تعليمهم الثانوي بمؤهالت ال تسمح لهم بااللتحاق مباشرة لدرجة 

علمية جامعية في بريطانيا. 

يوفر يو بي سي لك المهارات األكاديمية واللغوية األساسية 
والمعرفية والدعم للتقدم بثقة وسالسة على درجة البكالوريوس 
في جامعة يو سي ال أو غيرها من الجامعات العليا في المملكة 

المتحدة.

www.russellgroup.ac.uk  . تمثل وتضم مجموعة ريسل 24 جامعة رائدة في المملكة المتحدة *

السنة الدراسية: سبتمبر2019  – يونيو 2020
الرجاء االطالع على الموقع االلكتروني للحصول على معلومات مواعيد الدراسة:

طلبات التقديم من خاللبدء الدراسة
ال UCAS لدراسة الطب 

أو أي درجات علمية 
في جامعة أكسفورد أو 
كامبريدج: 15 أكتوبر

تنتهي كل طلبات تقديم
UCAS

يتم استقبال القبول ، 
أو القرار بخصوص

طلبات التقديم 
للجامعات من يو سي ال أو جامعة

أخرى

االختبارات 
ونهاية الكورس

نتائج
اليو بي 

سي

الدرجات العملية الجامعية

سبتمبر      أكتوبر      نوفمبر      ديسمبر      يناير      فبراير      مارس      أبريل      مايو       يونيو      يوليو       أغسطس       سبتمبر 2020

شهادة يو سي ال التحضيرية للدراسة الجامعية للهندسة والعلوم )يو بي سي اس اي(

شهادة يو سي ال التحضيرية للدراسة الجامعية للدراسات اإلنسانية )يو بي سي اتش(

رأي طالب

تدريس  كيفية  أح��ب  حقا  أن��ا 
يو  برنامج  في  الموضوعات 
منك  المعلمون  يريد  سي.  بي 

تتمكن  حتى  فقط  وليس   ، تماًما  المادة  فهم 
حقا  متحمسون  إنهم  االختبار.  اجتياز  من 

لمادتهم.

االسم : أركدجي سيريزهخين
الجنسية: روسي

الدراسة: يو بي سي أس ايه 2017
 تقدم إلى: الهندسة ) ميكانيكا مع المالية في البيزنس( 

ماجستير الهندسة في يو سي ال

128
تضمن القبول في 128 برنامج 

دراسي جامعي في يو سي ال ، إذا 
كنت تتوقع تحقيق معايير الدخول 

الخاصة بها

2
تقدم الشهادة التحضيرية للدراسات 
الجامعية منحتان دراسيتان للطالبين 

الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية 
، وذلك ليتمكنوا من استكمال دراستهم 

الجامعية في كلية لندن الجامعية
 )يو سي ال(

%91 
تلقت عروض قبول لدراسة الشهادة 

 الجامعية في يو سي ال
 

%54 
قامت بدراسة شهادة جامعية في يو 

 سي ال
 

%98
حصلت على عروض قبول لدراسة 
الشهادات الجامعية من يو سي ال أو 
 إحدى جامعات مجموعة ريسل*  

 

%80 
قامت بالدراسة في إحدى جامعات 

 مجموعة ريسل*  
 

الجامعية  لندن  التحضيرية في كلية  للسنة  هناك مساران دراسيان 
)يو سي ال(:

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

• مسار السنة التحضيرية للكليات اإلنسانية )يو بي سي اتش( 

خالل عام دراسي واحد يتم إعداد الطلبة وبشكل مكثف للتغلب على 
التحديات األكاديمية واللغوية ليتمكنوا من االلتحاق بأفضل البرامج 

الدراسية في بريطانيا.

التفّرد 
يو سي ال هي الجامعة البريطانية الرائدة الوحيدة التي ظهرت في 
العالمية  للجامعات  اس  كيو  تصنيف  من  األولى  العشرة  المراكز 
لك  يتيح  مما  تأسيسي،  تحضيري  برنامج  تقدم  والتي   ،  2019
أفضل  من  واح��دة  في  تستهدفها  درج��ة  نحو  للدراسة  الفرصة 

الجامعات في العالم.

لماذا ينبغي عليك دراسة اليو بي سي في يو سي ال؟

الجودة والدعم األكاديمي  
 سيتم تدريسك في الحرم الجامعي من قبل أعضاء هيئة التدريس 
بيو سي ال ، المؤهلين تأهيال عاليا مع خبرة في تدريس الطالب 
الدوليين المهارات الالزمة للنجاح في المستوى الجامعي ، سوف 
تتلقى دعم شخصي خاص واحد إلى واحد باإلضافة إلى الحصول 

الكامل على الموارد األكاديمية واسعة النطاق بيو سي ال.

االنغمار والتركيز
وسوف  البريطاني،  التعليم  نظام  في  قيمة  خبرة  تكتسب  سوف 
تتطور سريعا لفهم نظم التدريس في يو سي ال والتي تشمل التفكير 

النقدي والبحوث، المكمل بمشروع اجتماعي نشط.

نظرة على التقدم  في عام 2017حول يو بي سي )الشهادة الجامعية التحضيرية(

  www.ucl.ac.uk/upc/progression

28
تم تمثيل 28 جنسية مختلفة في الدورة 

في عام 2017



المقررات اإلجبارية
سوف تقوم بدراسة مقررين أو وحدتين دراسيتين بشكل الزامي: 

• المهارات األكاديمية والبحث العلمي 
• اللغة اإلنجليزية ألغراض أكاديمية

يمكنك   ، اللغة اإلنجليزية  العالية وبطالقة في  الكفاءة  لديك  إذا كان 
دراسة لغة أجنبيه حديثة بدال من اللغة اإلنجليزية األكاديمية )انظر 

أدناه(.

المهارات البحثية واألكاديمية
يقوم هذا المقرر بتطوير القدرة على التفكير والنقد ، باإلضافة إلى 

مهارات البحث العلمي

والمجتمع  العلوم  حدة  من  يستفيدون   ، اي  اس  بي سي  اليو  طلبة 
والتكنولوجية  والبيئية  واالجتماعية  األخالقية  اآلثار  وبحث  لدراسة 

لمختلف القضايا العلمية

بالمنهج  المتعلقة  الوحدة  من  يستفيدون   ، اتش  سي  بي  يو  طلبة 
في  للمعرفة  األساسي  المنهج  الستكشاف  والبحثية  العلمية  والطرق 
مختلف التخصصات ويتطلب منهم أن يعبروا بشكل نقدي عن كيفية 
اتصال واندماج مختلف الموضوعات والطرق المعرفية ، وكيف يتم 

تطبيق ذلك واالستفادة من ذلك في بحثهم الخاص. 

البحث الفردي ، سوف تقوم بمشروع بحث فردي في موضوع يثير 
البحث وعرض  في  واستقالليتك  ثقتك  ببناء  ذلك  اهتمامك. وسيقوم 

األفكار.

اللغة اإلنجليزية ألغراض أكاديمية  
يتم التركيز على تحسين اللغة اإلنجليزية للدراسة األكاديمية. ويشمل 

ذلك: 
• كتابة المقاالت المطولة 

• طرق فهم المحاضرة والتدوين الفعال للمالحظات
• القراءة األكاديمية 

• مهارات التحدث )الندوات والعروض( 

أو

لغة أوروبية حديثة  
إذا كان مالئما ، تستطيع دراسة اللغة الفرنسية ، األلمانية ، اإليطالية، 
الحد  أكاديمية.  ألغراض  اإلنجليزية  اللغة  عن  عوضا  األسبانية  أو 
شهادة  هو  ذلك  من  تتمكن  لكي  اإلنجليزية  في  المطلوب  األدن��ى 
المملكة  لتأشيرة   IELTS األيلتس  اإلنجليزية  للغة  الدولية  االختبار 

المتحدة UKVI )األكاديمية( بدرجة 7.5 أو ما يعادل ذلك. 

مقررات السنة التحضيرية 
طالب السنة التحضيرية يدرسون أربع مقررات 

• مقرران إجباريان
• ومقرران اختياريان

تهدف كورسات ومواد المواضيع إلى زيادة المعرفة بالمادة بشكل 
والتحليلية  النقدية  المهارات  البرنامج  يطور  سوف  وسريع.  متقدم 
من  تعتبر  والتي   ، التخصصات  من  العديد  بين  نقلها  يمكن  والتي 

المهارات األساسية للنجاح في الدراسة الجامعية.

يو بي سي من خالل محاضرات وندوات علمية  تقديم مواد  ويتم 
 23 األسبوع  في  الدراسة  ساعات  عدد  معدل  ويبلغ   ، ودروس 

ساعة* تشمل ما يلي المهارات األكاديمية العملية
• مهارات التفكير النقدي

• اللغة االنجليزية ألغراض أكاديمية
• مهارات البحث ومشاريع البحث العلمي

للعلوم  التحضيرية  الشهادة  والمخبرية(   التطبيقية  المهارات   •
والهندسة يو بي سي اس اي فقط(

)اختبار  مات  بي   ٫ الحاجة  حسب  التالية  لالختبارات  التجهيز   • 
   دراسة الطب( و ال ان ايه تي ) اختبار دراسة القانون( و اس تي 

  اي بي )الرياضيات(
•إعداد ملف متكامل ) يو بي سي للهندسة المعمارية)

•زيارات ميدانية وتطوير ذاتي

العادية،  المنزلية  الواجبات  خالل  من  باستمرار  تقييمك  سيتم 
الفصل  نهاية  في  واالمتحانات  والتمارين،  البحثية  والمشاريع 

الدراسي.

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

الشهادات التحضيرية للدرجات الجامعية )يو بي سي( بكلية لندن الجامعية 

رأي طالب

للدراسات  التحضيرية  الشهادة  برنامج  يسمح 
بالتأقلم مع  الدوليين  الجامعية )يو بي سي( للطالب 

بيئة جديدة مع تطوير معرفتهم األكاديمية.

جانب  إلى   ، لزمالئي  المختلفة  الثقافية  الخلفيات 
التعلم  بيئة  جعل  للغاية  جيدين  ومدرسين  معلمين 

ممتعة بالتأكيد.

سأوصي بشدة لدراسة هذه الدورة ألي شخص يريد 
بي سي  يو  المتحدة.  المملكة  في  الجامعية  الدراسة 

هو تحد يستحق بالتأكيد تناوله.

االسم : أنجي فرفان جارسيا
الجنسية: االكوادور

الدراسة: يو بي سي اتش 2015
 تقدم إلى: علم االجتماع مع دراسة سنة في الخارج درجة 

البكالوريوس في يو سي ال



مقررات الدراسة االختيارية 
باإلضافة إلى المقررات اإلجبارية، يختار الطالب مقررين إضافيين 
متطلبات  حسب  الدراسة  مقررات  الطالب  يختار  اختياري.  بشكل 
برنامج الدراسة الجامعية الذي يرغب الطالب بااللتحاق به. يرجى 

الرجوع إلى دليل اختيار المقررات
  www.ucl.ac.uk/upc/modules

الكليات  برامج  دمج  في  سي  بي  يو  في  المتقدمين  من  يرغب  لمن 
اإلنسانية  )يو بي سي اتش)  ببرامج الكليات العلمية والهندسية )يو 
بي سي اس اي) يجب عليهم التواصل مع مشرف البرنامج الدراسي 

للحصول على االستشارة األكاديمية

العلمية  للكليات  التحضيرية  السنة  مسار 
والهندسية )يو بي سي اس إي(

االحياء: الكيمياء الحيوية والوراثية والميكروبيولوجيا كمدخل للطرق 
العلمية، إضافة إلى حصص تطبيقية في المختبرات العلمية.

وتأثيرات  والعضوية  العضوية  غير  المواد  تدريس  سيتم  الكيمياء: 
الجوانب المادية ، بطريقة تركز على التطبيق العملي لهذه األساسيات 
وتمكن الطالب من بناء أساس قوي في الدراسات الجامعية الالحقة.

الكثير  في  المطللوبة  العددية  للتحليالت  قوية  أساسيات  الرياضيات: 
من البرامج العلمية والتخصصات المختلفة ، خصوصا

في العلوم الهندسية والفيزيائية.

الفيزياء: يعتمد البرنامج على حساب التفاضل والتكامل )كالكيولوس) 
ويغطي الفيزياء القديمة والحديثة بطريقة رياضية معمقة، كما يركز 

على الكتابة العلمية والبحثية المعتمدة على التجارب

مسار السنة التحضيرية للدراسات اإلنسانية 
واألدبية

الحضارات الكالسيكية القديمة: األدب والفلسفة والسياسة:  االحضارة 
الكالسيكية القديمة:  يتضمن دراسة بعضا من الدراما التي تعد األكثر 
العالم  في  التاريخية  األحداث  و  والشعر  والفلسفة   ، وتأثيرا  أهمية 
اليوناني والروماني القدريم ، و يستكشف الحوار بين الماضي القديم 

و العصر الحديث 

المبادئ  مستخدماَ  الحديث  االقتصادي  النشاط  يدرس  االقتصاد: 
التقليدية لالقتصاد الكلي والجزئي

الجغرافيا و البيئة العمرانية : تأخذ بعين االعتبار وتهتم بكيفية تأثير 
العولمة ، والتنمية ، والتحضر ، على شكل وتكوين العالم المعاصر 

وتأثيرها على تنوع لثقافات واألشخاص

يو بي سي لدراسة الهندسة المعمارية
البكالوريوس  الحصول على درجة  الراغبين في  الطالب  سيدرس 
في الهندسة المعمارية في كلية لندن الجامعية )يو سي ال(  الشهادة 
وحدات  من  اثنين  إلى  باإلضافة  ذلك  العمارة.  في  التحضيرية 
اختيارية و اللغة اإلنجليزية األكاديمية كخيار الزامي، كما أن جميع 
طالب الشهادة التحضيرية في الهندسة المعمارية سيدرسون بشكل 
الزامي الدراسات البصرية للعمارة و البحث العلمي: مادة األساليب 
والطرق. يتم تدريس مكون الدراسات المرئية للهندسة )VSA( من 
هذه الوحدة في مدرسة يو سي ال بارتليت للهندسة المعمارية ، مما 
يوفر فرصة فريدة لتجربة مباشرة تعرض المعنى الحقيقي لدراسة 

الهندسة المعمارية في يو سي ال.

و سيقدم أساتذة ومدرسو بارتليت الدعم للطالب في تجهيز وتطوير 
و صقل ملفاتهم العلمية لدعم طلبات التقدم لدراسة الدرجة العلمية 
الجامعية في كلية بارتليت في العمارة بيو سي ال وغيرها من كليات 

وجامعات القمة في العمارة في المملكة المتحدة.
  www.ucl.ac.uk/upc/architecture

رأي طالب 

تعتبر الشهادة التحضيرية الجامعية يو بي سي واحدة من أفضل 
دورات السنة التأسيسية في المملكة المتحدة ، لذلك اعتقدت أنه 
سيكون هناك احتمال كبير للتقدم إلى إحدى أفضل الجامعات في 
المملكة المتحدة. كان هذا مهًما بالنسبة لي ، حيث كنت أرغب في 

التقدم بطلب إلى أكسفورد أو كامبريدج.
ساعدني يو بي سي ايضا إلى طريقة عملية تقديم الطلبات وساعدني 

كثيًرا في إعداد طلب االلتحاق بالجامعة.

 االسم: ييجي يين
الجنسية: الصينية

درس: يو بي سي اس ايه)2017)
تقدم إلى: علم النفس وعلوم السلوك البكالوريوس في جامعة كامبريدج

الرياضيات: وتوفر األداة األساسية للدراسات التحليلية الكمية لبرامج 
والعلوم  االقتصاد  تشمل  والتي  العلمية  العددية  الرياضية  الدراسات 

اإلحصائية

المهمة في  الفنية  يتناول تحليل األعمال  الحديثة:  الثقافة األوروبية 
في  األوروبية  الثقافة  فهم  بغرض  الحديث  واألدب  واألفالم  الفنون 

إطار األبعاد التاريخية واالجتماعية والسياسية. 

استكشاف  إلى  يهدف  السياسة:  وعلم  الحديث  األورب��ي  التاريخ 
الديمقراطية الغربية والعلوم السياسية والحكومة والعالقات الدولية. 
والعولمة  الوطنية  ومفاهيم  مصطلحات  استكشاف  إلى  يتطرق  كما 

وسيادة الدولة. 



يرجى   ، المعلومات  من  للمزيد 
استخدام الكود التالي ، أو زيارة 

موقعنا على االنترنت 

ما هي المستندات التي أحتاجها؟
•  طلب استمارة كامل ومستوفي الشروط ، باإلضافة إلى جزء لل 

بيان شخصي عن خلفية وطموح المتقدم

• شهادة توصية ومرجع من مدرس

• نسخة من شهادات الدرجات المدرسية

الالزمة  )األيلتس(  الدولي  االنجليزية  اللغة  اختبار  شهادة   •
للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة األكاديمية. يرجى االطالع 

على الحد األدنى من متطلبات اللغة اإلنجليزية 

يحتوي  أن  يجب  فقط(  المعمارية  الهندسة  )لطلبة  إنجاز  ملف   •
الملف على ست رسومات من الحياة إضافة إلى أعمال فنية

بناء على استكمال الوثائق المطلوبة واالستمارة الكاملة ورسومها 
، سنتصل بالطلبة المرشحين المناسبين من أجل اختبار الدخول.

ما هي اختبارات القبول؟
الختبار  يخضعوا  أن  المناسبين  المتقدمين  الطالب  من  سيطلب 

الدخول، وإذا نجحوا ستتم مقابلتهم للدراسة في البرنامج

يو بي سي اس اي: يجب اختيار مادتين من المواد سواء األحياء، 
المواد  على  االختيار  ويعتمد  الفيزياء.  أو  الرياضيات  الكيمياء، 

االختيارية التي تأخذها

باختيار  قاموا  الذين  للمتقدمين  )والرياضيات  النقدي  التفكير 
الرياضيات(

على الطلبة المتقدمين أن يكونوا على معرفة مسبقة بنموذج 
االختبار، يمكن إجراء اختبار تطبيقي على الموقع االلكتروني 
 www.ucl.ac.uk/upc/tests

إخالء مسؤولية:
هذه المعلومات هي لالسترشاد فقط. ال ينبغي أن تفسر على أنها نصيحة وال ينبغي االعتماد عليها وال تشكل جزءا من أي عقد. 

لمزيد من المعلومات حول الشهادات التحضيرية في كلية لندن الجامعية يو سي ال يرجى االطالع على

 www.ucl.ac.uk/upc

متطلبات الدخول واستمارة التقدم 
هل أنا مناسب للتقدم؟

سيكون المتقدمين المناسبين:
• فوق سن ال� 16 من العمر في بداية الدورة 

• عادة يتطلب تحصيل عالي في نظام ال 12  سنة دراسية ، والذي ال 
يفي بالمعيار المطلوب للدخول المباشر للدراسة الجامعية بيو سي ال

 www.ucl.ac.uk/prospectus

إذا كنت تحت سن ال 18 سنة عند مرحلة التسجيل عند بدء الدراسة 
، يجب أن تتعرف على المعلومات األساسية في يو سي ال للطلبة 

تحت سن 18 على موقعنا االلكتروني

  www.ucl.ac.uk/upc/under-18

ما هي متطلبات الدخول والقبول؟
المتطلبات األكاديمية: سوف يتطلب منك تقديم إثبات بالتميز الدراسي 

والدرجات الممتازة في الشهادات المدرسية.

يرجى مراجعة موقعنا على االنترنت للحصول على قائمة المؤهالت 
المطلوب  األدنى  والحد  سي  بي  يو  في  للقبول  دولة  لكل  المناسبة 

للدرجات

  www.ucl.ac.uk/upc/applications

اختبار الشهادة الدولية للغة اإلنجليزية )أيلتس( للحصول على تأشيرة 
المملكة المتحدة )أكاديمية(

أيلتس
الحد األدنى 

المطلوب 
في كل 

قسم فرعي 
من أقسام 

االختبار

أيلتس
الحد األدنى 

للمعدل 
الكلي 

المطلوب

5.5 5.5 للعلوم والهندسة )يو  يو بي سي 
بي سي اس اي(

6.0 6.0 اإلنسانية  للدراسات  سي  بي  يو 
)يو بي سي اتش(

7.5 7.5 لغة  إل��ى  باإلضافة  سي  بي  يو 
أوروبية حديثة )يو بي سي ميل(

متى أستطيع التقدم؟
جدا  مرغوبة  الجامعية  لندن  كلية  في  التحضيرية  الشهادة  دروس 
وهناك منافسة للتقديم عليها.  طلبات االلتحاق لسنة 2019 في نوفمبر 
2018 ويجب أن يتم ارسالها بأسرع وقت ممكن ، برجاء االطالع 
على موقعنا االلكتروني للتعرف على المواعيد النهائية لطلبات التقدم 

كل على حدة.  

كيف أتقدم بطلب؟
يتم تقديم الطلبات مباشرة إلى مركز اللغات والدراسات الدولية من 

خالل الموقع التالي على االنترنت:  

 www.ucl.ac.uk/upc

اإلقامة والسكن الجامعي
  www.ucl.ac.uk/accommodation

السكن مضمون لطالب كلية جامعة لندن الذين يحصلون على قبول 
ويرسلون طلبات التقديم للسكن قبل 31 مايو 2019

السكن  موقع   ، متطلباتك  حسب  الجامعية  اإلقامة  أسعار  تختلف 
والخدمات المقدمة. تقع معظم أماكن اإلقامة على بعد 10-30 دقيقة 

سيرا على األقدام من الحرم الجامعي الرئيسي.

لعام  األسبوعية  الرسوم  من  مجموعة  لك  تظهر  التالية  الجداول 
عام  ربيع  في  تقرر  سوف   20/2019 عام  رسوم   .  19/2018

2019

سكن الخدمات الذاتية: منازل طالب يو سي ال

غرفة لشخصين: 98 – 149 جنيها لألسبوع 

غرفة لشخص: 138 – 284 جنيها لألسبوع 

الخدمات مقدمة كليا:  اإلقامة الجامعية لكلية لندن الجامعية 

غرفة لشخصين: 149 – 162 جنيها لألسبوع

غرفة لشخص: 181 – 236 جنيها لألسبوع 

الرسوم الجامعية    
دخول عام 2019

يو بي سي اس أي: £20,550  يو بي سي اتش: £19,750

يو بي سي اس اي للهندسة
 المعمارية: £21,550

يو بي سي اتش للهندسة
 المعمارية: £20,750

الرسوم الجامعية

في  بالدراسة  المرتبطة  األخرى  التكاليف  تفاصيل  على  للحصول 
الميدانية  والرحالت   ، المثال  سبيل  على  المعيشة  نفقات   ( الدورة 

والرحالت ( ، يرجى االطالع على الموقع االلكتروني للدورة.
  www.ucl.ac.uk/upc

Undergraduate Preparatory Certificates 
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& International Education 
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   upc@ucl.ac.uk

  www.ucl.ac.uk/upc

 @uclclie 


