
برامج اللغة اإلنجليزية 
والبرامج التأسيسية 

"BPP" بجامعة

تتسم بيئتنا الدراسية 
بالتنوع وتعدد الثقافات

أكثر من 4,000 طالب من جميع 
 "BPP" أنحاء العالم يدرسون في جامعة

بالمملكة المتحدة سنوًيا

 حائز على جوائز 

 )مستثمر التعليم(
عام 2013

 مقدم التعليم العالي
أو االحترافي للعام



تقدم كلية الدراسات التأسيسية واللغة 
اإلنجليزية بجامعة "BPP" دورات اللغة 

اإلنجليزية للطالب الذين ليست اللغة 
اإلنجليزية لغتهم األم. 

إذا كنت ترغب في تحسين مستوى اللغة 
اإلنجليزية لديك أو تعزيز ثقتك أثناء النطق 

باللغة اإلنجليزية قبل البدء بدراستك، 
فاالنضمام لدوراتنا يتيح لك ذلك.

الدراسة في 
قلب لندن

أثناء الدراسة في قسم الدراسات التأسيسية 
واللغة اإلنجليزية، ستتعلم الكثير من 

 المعلومات القّيمة التي أعددتها للحصول 
على درجة البكالوريوس. استمتعت كذلك 

بزيارة المعالم البريطانية مثل ساعة بيج بن 
ومبنى البرلمان. 

سالم الساديم، المملكة العربية السعودية 
 الشهادة التأسيسية الدولية 
 في إدارة األعمال
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يقع مركزنا الُمتطور في شبرد بوش )Shepherd’s Bush( بوسط لندن، 
حيث تتميز المنطقة بخطوط النقل المتميزة. 

جميع خطوط محطة السكك الحديدية ومحطة حافالت شبرد بوش وخطوط 
المحطات المركزية لمترو األنفاق بلندن وخطوط هاميرسميث وسيتي تجتمع 

في الحديقة العامة بويستفيلد، التي تضم أكثر من 700 محل أزياء و300 مكان 
مخصص لتناول الطعام، كما أنها على ُبعد خمس دقائق سيًرا على األقدام 

من مركز دراستنا. كذلك من السهل الوصول من كل من محطتي البادينغتون 
وكينجز كروس.

المرافق 

•  13 فصل دراسي مزود بأحدث تكنولوجيا سمعية وبصرية
خدمة إنترنت وواي فاي مجانية  •

صاالت للطالب ومناطق لالستراحة  •
منطقة شرب شاي وقهوة مجاًنا  •

آالت بيع الوجبات الخفيفة  •
مكتبة جامعة "BPP" ومنطقة للدراسة  •

80 جهاز حاسوب  •
غرفتان بهما أشخاص متعددي المعتقدات  •

مدخل لذوي االحتياجات الخاصة  •

 الدراسة في واحدة من 
أعظم مدن العالم

اإلقامة 

في حالة حضورك إلى لندن، فتحديد مكان إقامتك أمًرا مهم للغاية. يمكن أن 
تساعدك خدمة إقامة "BPP" في العثور على المكان المناسب لإلقامة فيه أثناء 

دراساتك. لدينا مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة التي ُتناسب الطالب. 

يمكننا مساعدتك في العثور على اآلتي: 

- أماكن في قاعات إقامة خاصة
BPP اإلقامة مع طالب آخر من طالب -

- إقامة خاصة باإليجار
- إقامة قصيرة األجل

- االستضافة المنزلية للطالب الدوليين

خدمة استقبال الطالب من المطار 

يمكن للُمضيفين الدوليين ممن يوفرون استضافة منزلية موصى عليها لنا أن 
يتخذوا الترتيبات الالزمة الستقبالك من المطار لتوصيلك إلى وجهتك في لندن. 

 لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
www.bppstudents.com/accommodationliving/

تكلفة المعيشة لكل أسبوع* 

اإلقامة: 120 جنيه إسترلينى تقريًبا
الطعام: +60 جنيه إسترلينى 
الترفيه: +35 جنيه إسترلينى

بطاقة السفر: خصم %30
بطاقة مرور حافلة )جميع المناطق(: 20 جنيه إسترلينى 

*التكاليف الُمقدرة. تعرض بعض دور السينما والمحالت والمطاعم تخفيضات للطالب

رابطة الطالب

هي رابطة تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من جامعة "BPP"، حيث إن 
رابطة الطالب الحائزة على جائزتنا تقدم العديد من الفرص الُمثيرة للمشاركة 

في األنشطة االجتماعية وتطوير مهاراتك التي تثقل من سيرتك الذاتية. 
كما تشتمل على العديد من النوادي والجمعيات والفعاليات ووسائل اإلعالم 

والكثير....

األنشطة االجتماعية 

أنشطتنا االجتماعية فرصة كبيرة لك لتكوين صداقات جديدة ومعرفة المزيد 
عن المملكة المتحدة. تشمل بعض هذه األنشطة زيارات لمعالم لندن المشهورة 

ورحالت ثقافية ألماكن مثل أوكسفورد المعروفة بتاريخها وتراثها.

ُننظم زيارات للمواقع المجانية التالية بلندن: 

· الضفة الجنوبية سوق بورو   ·
· المحاكم القانونية متحف لندن   ·
· سوق بريك لين مدينة لندن   ·

مدينة غرينيتش  ·
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التقديم
 -  شهادة التأسيس الدولية 

 في مجال 
 إدارة األعمال 

 الدراسات القانونية أو 
الرعاية الصحية

- درجات الشهادة الممتدة الدولية
-  الزمالة البريطانية في المحاسبة 

"ACCA"

التقديم
 -  ليسانس )مع مرتبة الشرف( 

 في برامج إدارة األعمال 
  مع اللغة اإلنجليزية اإلجبارية 

في الدورة

التقديم
البكالوريوس 

 -  برامج ليسانس القانون 
)مع مرتبة الشرف(

 -  ليسانس المحاسبة االحترافية 
)مع مرتبة الشرف(
 -  ليسانس علم النفس 
)مع مرتبة الشرف(

الدراسات العليا 
- برامج الماجستير في القانون

- برامج ماجستير العلوم

المؤهالت المهنية
- دبلومة الدراسات العليا في القانون

- دورة المحامين في الممارسة القانونية

دوراتنا*

التقّدم
 -  شهادة التأسيس الدولي الممتدة في 

مجال إدارة األعمال أو الدراسات القانونية أو الرعاية الصحية 

اللغة اإلنجليزية األكاديمية

* ُتعقد الفصول الدراسة عادًة من 9:00 حتى 1:00 مساًءا أو من 2:00 حتى 6:00 مساًءا كل يوم لمدة خمسة أيام.

دورة اللغة اإلنجليزية لما قبل الدورة الدراسية
معلومات رئيسية 

دوام كامل   -
التدريب المباشر لمدة تتراوح من 16 إلى 20 ساعة أسبوعًيا  -

بحد أقصى 20 طالب   -

لمن هذه الدورة؟ 

للطالب الذين يحتاجون إلى زيادة ُمعدل درجات شهادة اآليلتس 0.5 لتلبية 
شروط الدخول إلى دورة اآليلتس للتسجيل في برامج BPP. للطالب الذين 

.BPPبحاجة إلى البحث عن عرض مشروط للتسجيل بأحد البرامج األكاديمية لـ

المزايا

-  اكتساب مهارات اللغة اإلنجليزية للحصول على درجة البكالوريوس أو 
الدراسات العليا 

-  سيكون لديك الفرصة لمعرفة قواعد اللغة اإلنجليزية والمفردات التي لها 
عالقة بمجال الدراسة الذي اخترته، وتطوير مهاراتك في القراءة والكتابة 

والتحدث واالستماع في أي عالم أكاديمي 

اللغة اإلنجليزية األكاديمية
 اللغة اإلنجليزية والدراسة 

 ومهارات التواصل
معلومات رئيسية 

دوام كامل   -
التدريب المباشر لمدة 20 ساعة أسبوعًيا  -

بحد أقصى 20 طالب   -

لمن هذه الدورة؟ 

ُمخصصة لتمهيد الطريق للطالب الدوليين لدراسة الشهادة التأسيسية الدولية 
بجامعة "BPP"؛ سواء لبرامج البكالوريوس أو الدراسات الُعليا.

المزايا

-  خمس مستويات مختلفة لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة
-  الحصول على شهادة ُتفيد بأنك أتممت مستويات اللغة اإلنجليزية 

-  فرصة لزيادة معرفتك بقواعد اللغة اإلنجليزية والُمفردات التي تمنحك الثقة 
بنفسك للتواصل في البيئة األكاديمية

دورات اللغة اإلنجليزية
يقصد باإلشارة إلى "اآليلتس" شهادة اآليلتس أو ما يعادلها من اختبار اللغة اإلنجليزية.

التي ستساعدنا في تحديد أفضل مستوى للغة اإلنجليزية لك تقوم بدراسته. 
 يمكن أن نتوقع من الطالب المجتهدين تحسين لغتهم اإلنجليزية بمعدل يصل إلى 0.5 في اآليلتس أو

ما يعادلها في كل دورة.

 مدخل
 شهادة اآليلتس

4.0 
مخرج 4.5

 مدخل
 شهادة اآليلتس

4.5 
مخرج 5.0

 مدخل
 شهادة اآليلتس

5.5 
مخرج 6.0

 مدخل
 شهادة اآليلتس

5.0 
مخرج 5.5

 مدخل
 شهادة اآليلتس

6.0 
مخرج 6.5
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اللغة اإلنجليزية العامة 
معلومات رئيسية 

دوام كامل   -
التدريب المباشر لمدة 20 ساعة أسبوعًيا  -

بحد أقصى 20 طالب   -

لمن هذه الدورة؟ 

للطالب الذين يرغبون في تطوير مهارات لغتهم اإلنجليزية العامة للحصول 
على عمل أو الدراسة أو األغراض االجتماعية.

المزايا 

 )CEFR A2** االبتداء بتعلم اللغة اإلنجليزية للمبتدئين )التي تعادل - 
 )CEFR B1*** حتى مستوى اللغة اإلنجليزية للمتوسطين )التي ُتعادل 

- الدراسة لمدة تصل ألربعة فصول
- الحصول على شهادة ُتفيد بأنك أتممت مستوى اللغة اإلنجليزية 

-  تطوير معرفتك وثقتك في اللغة اإلنجليزية لألغراض المهنية واألكاديمية 
واالجتماعية

CEFR A2** = للمبتدئين
يمكنك فهم الجمل والعبارات المستخدمة بشكل متكرر المتعلقة بالمجاالت األكثر صلة بمجالك 

الحالي، مثل المعلومات الشخصية والعائلية األساسية الفعلية والتسوق والجغرافية المحلية والتوظيف. 

CEFR B1*** = ما قبل المتوسط 
يمكنك التحدث بطريقة محدودة إلى حد ما بحسب خلفيتك التعليمية والبيئة الحالية واألمور التي 

تتعامل معها مباشرة. يمكنك التعبير عن أرائك ورغباتك األساسية. 

في عام 2012، 96% من خريجينا كانوا 
يعملون أو يتابعون دراستهم في غضون ستة 

أشهر****
"BPP" المصدر: مسح تاركين جامعة****

تساعدني جامعة "BPP" في تحقيق 
مستوى إضافي في لغتي اإلنجليزية 

وشحذ مهاراتي في المحاسبة التي ستكون 
نافعة جًدا لمهنتي المستقبلية. 

بيشو راي، نيبال 
 درجة الماجستير التمهيدي في إدارة األعمال و

ماجستير في اإلدارة 
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 اخترت جامعة 
"BPP" ألن صديقي 
نصحني بها باعتبارها 
أحد الجامعات المميزة. 

 فو ثي بيش نجوك، 
 فيتنام
دورة اللغة اإلنجليزية العامة
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شهادة التأسيس الدولي )IFC( وشهادة التأسيس الدولي 
 )IFC( الممتدة في اإلدارة/الدراسات القانونية/

الرعاية الصحية 
يمكنك كذلك تقديم طلب للحصول على درجة الدراسات العليا الممتدة لمدة أربع 

سنوات المدمجة مع شهادة التأسيس الدولي )IFC( وبرنامج الدرجة المتعلقة به، 
كما أن السنة األولى مماثلة لشهادة التأسيس الدولي )IFC( كما هو موضح أدناه.

معلومات رئيسية 

دوام كامل   -
التدريب المباشر لمدة 16 ساعة أسبوعًيا  -

بحد أقصى 25 طالب   -

لمن هذه الدورة؟ 

للطالب الذين يريدون اكتساب المعرفة ومهارات الدراسة األساسية في مجال 
موضوع الدرجة التي يختارونها وتحسين لغتهم اإلنجليزية من أجل األغراض 

األكاديمية. 

المزايا

في حالة إتمام البرنامج بنجاح، يمكنك التقدم تلقائًيا في برنامج درجة الدراسات 
الُعليا بجامعة "BPP" في إدارة األعمال أو الدراسات القانونية أو الرعاية 

الصحية.

الوثائق المطلوبة للتسجيل 

شهادة التأسيس الدولي

- إجمالي ُمعدل درجة شهادة اآليلتس 5.5 )5.5 درجة في الكتابة( أو ما يعادلها

شهادة التأسيس الدولي الممتدة

-  إجمالي معدل درجة شهادة اآليلتس 5.0 درجة )5.0 درجة في الكتابة( أو 
ما يعادلها

دبلومة تمهيدي الماجستير الدولي في دراسات إدارة 
األعمال/الدراسات القانونية 

يمكنك تقديم طلب إلى برنامج الماجستير الممتد لمدة عامين المدمج مع دبلومة 
تمهيدي الماجيستير الدولي، كما أن السنة األولى موضحة أدناه.

معلومات رئيسية 

دوام كامل   -
التدريب المباشر لمدة 16 ساعة أسبوعًيا  -

بحد أقصى 25 طالب   -

لمن هذه الدورة؟ 

للخريجين الذين يرغبون في تحسين مهارات اللغة اإلنجليزية الخاصة بهم 
."BPP" ومهارات الدراسة إلكمال درجة ماجستير جامعة

المزايا

في حالة إتمام البرنامج بنجاح بحضور جميع الوحدات والنجاح فيها، يمكنك 
التقديم تلقائًيا في برنامج درجة جامعة "BPP" في إدارة األعمال أو الدراسات 

القانونية. 

الوثائق المطلوبة للتسجيل 

-  إجمالي معدل درجة شهادة اآليلتس 5.5 درجة )5.5 درجة في جميع العناصر( 
أو ما يعادلها

الخلفية التربوية

-  ينبغي لك حيازة شهادة تعادل شهادة من مركز المعلومات الوطني للتقييم 
األكاديمي لهيئة المؤهالت الوطنية )NQF( أو هيئة المؤهالت والتصديق 
)QCF( مستوى 5 من الدبلومة أو مؤهل درجة التأسيس أو الدبلوم العالي 

"HND" البريطاني

"
"



اكتساب المهارات اللغوية األساسية للدراسة 
BPP في برنامج جامعة
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PATHWAY TO HIGHER
EDUCATION CERTIFICATE

IN HEALTH 

Integrated Masters
in Chiropractic (MChiro)  

FOUNDATIONS IN ACCOUNTANCY (FIA)

ACCA full-time 
Programme 

 

بكالوريوس
المحاسبة المهنية

شهادة المؤسسة الدولية في دبلوم التخصصات المتقدمة الدولية
في إدارة األعمال

(MSC اختيار طرق) التخصصات الممتدة في اإلدارة
وMSC ماجستير التسويق الدولي

 (IFC)  إدارة األعمال

شهادة المؤسسة الدولية الممتدة في 
 (EIFC) إدارة األعمال

 

بكالوريوس
إدارة األعمال
مع التمويل

بكالوريوس
إدارة األعمال

ماجستير
اإلدارة

ماجستير
اإلدارة والمال

ماجستير 
اإلدارة مع 

إدارة المشروعات

بكالوريوس 
التسويق الدولي

دبلوم التخصصات المتقدمة الدولية في
الدراسات القانونية

التخصصات الممتدة في الدراسات القانونية
(LLM اختيار طرق)

شهادة المؤسسة الدولية في
(IFC) الدراسات القانونية

شهادة المؤسسة الدولية الممتدة في
(EIFC)  الدراسات القانونية

LLM
قانون التمويل

والعمل اإلسالمي

LLM
قانون العمل

واالستثمار الصيني

LLM
الجنائية

الوطنية االنتقالية

LLM
قانون األعمال الدولي

LLM
قانون الضرائب
الدولي والمقارن

LLM
القانون التجاري

LLM
القانون التجاري المقارن

LLM
قوانين التمويل واالمتثال

ماجستير ماجستير
القانون التجاري الدولي 

شهادة المؤسسة الدولية في 
(IFC) الرعاية الصحية

شهادة المؤسسة الدولية الممتدة في 
(EIFC) الرعاية الصحية

BSc (Hons)
علم النفس 

(دوام كامل لمدة ثالثة أعوام)

شهادة التعليم العالي
في الصحة والرعاية االجتماعية
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تقدم كلية الدراسات التأسيسية 
واللغة اإلنجليزية بجامعة 

"BPP" برامج دعم اللغة 
اإلنجليزية للطالب الذين ليست 

اللغة اإلنجليزية لغتهم األم. 

إذا كنت ال تملك المؤهالت الالزمة 
لبرنامج الدورة الذي اخترتها أو 

إذا كنت تريد تعزيز ثقتك قبل البدء 
في دراساتك، فإن برامج طرق 

التعليم الخاصة بنا تقدم لك الفرصة 
لتعزيز مهارات اللغة اإلنجليزية 

واكتساب مهارات الدراسة الالزمة 
لمد "جسر" يربط ذلك بدورة 
الدرجة العلمية الخاصة بك.

جميع برامجنا بدوام كامل تلبي 
قوانين تأشيرة UKBA لتقديم 

طلب للحصول على تأشيرة طالب.

مثال لطرق الدراسة
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التأشيرة والهجرة

لدى جامعة "BPP" سلطات منح الدرجة وحالة الضامن الموثقة بدرجة 
عالية من وكالة حدود البريطانية )UKBA(. جميع برامجنا بدوام كامل تلبي 
قوانين تأشيرة وكالة الحدود البريطانية "UKBA" لتقديم طلب للحصول على 
تأشيرة طالب. يمكن لطالب الدوام الكامل العمل بدوام جزئي أثناء االنتهاء من 

دراستهم. 

دورة اللغة اإلنجليزية العامة

يحتاج الطالب الحاصلون على معدل درجات 4.0 في شهادة اآليلتس أو ما 
 يعادلها التسجيل في ثالث مستويات ليصبح مؤهاًل للحصول على تأشيرة 

Tier 4 وإال سيكون عليهم تقديم طلب للحصول على تأشير زائر لطالب. 
 

اللغة اإلنجليزية األكاديمية

الطالب المسجلون ألي مستوى مؤهلين للحصول على تأشيرة Tier 4 بشرط 
.CEFR B2 أنهم يرحلون بحد أدنى بشهادة

شهادة التأسيس الدولية تشمل مجموعة 
كبيرة من الوحدات، التي تضعك في 

موقف أفضل لدراسة أي درجة جامعية. 
أجي إيمي سيسي، غامبيا
 شهادة التأسيس الدولية 
في الدراسات القانونية وLLB )مع مرتبة الشرف( 

CEFR B2 - فوق المتوسط 
يمكنك فهم األفكار الرئيسية للنصوص المكتوبة الُمعقدة والمنطوقة. يمكنك أن تتفاعل بطالقة 

وفاعلية ودقة مع مجموعة كبيرة من المواضيع. 
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 شهور التقديم المتعددة سنوًيا في 
شهر يناير ومايو ويوليو وسبتمبر 

يساعدني المعلمون دائًما في تطوير 
مهارات التحدث أو التحليل أو الفهم 

أو الكتابة. 
ماريبيل جونفالفيس، فنزويال 
اللغة اإلنجليزية العامة 
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اتصل بنا 

لمزيد من اختبارات التسجيل الدولية، تواصل معنا عن طريق
هاتف: 7065 430 207 )0( 44+

internationaladmissions@bpp.com :البريد اإللكتروني
bpp.com/international

قم بزيارتنا

"BPP" جامعة
BPP House

Aldine Place
142–144 Uxbridge Road

London W12 8AA
United Kingdom

التواصل معنا

 "BPP" معرفة ما يفكر به الطالب الحاليين والسابقين بشأن خبرة جامعة
الخاصة بهم أو طرح السؤال اآلتي:

facebook.com/bpp
twitter.com/bpp

youtube.com/bpp

ُتبذل كل الجهود الالزمة لضمان دقة المعلومات 
المحتوى عليها في هذا المنشور في كل وقت في 

الدراسة. ومع ذلك تحتفظ جامعة "BPP" بحق إجراء 
تغييرات على أي برنامج من برامجها أو أي دورة 

منصوص عليها في هذه النشرة. ُيرجى الرجوع إلى 
 bpp.com/university في "BPP" موقع جامعة

للحصول على أغلب المعلومات الحديثة.

يساعد برنامج اللغة 
اإلنجليزية لما قبل الدورة 

الدراسية في تحسين مهاراتي 
في اللغة اإلنجليزية سواء 

أكان ذلك في القراءة والكتابة 
واالستماع. أفهم اإلنجليزية 

جيًدا اآلن وأتحدث كثيًرا 
طبيعًيا وبثقة. 

ليو تشانغ، الصين 
دورة اللغة اإلنجليزية لما قبل الدورة الدراسية
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