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كلية كولومبيا

تعترب كلية كولومبيا ،التي تأسست عام  ،1936أقدم كلية دولية مستقلة يف
كندا .وطوال أكرث من  75سنة ،قامت الكلية بإعداد آالف الطالب للنجاح يف
الجامعات يف كندا والواليات املتحدة .وكلية كولومبيا ،التي تقع يف منشأة
تعليمية حديثة وسط مدينة فانكوفر ،توفر أربعة برامج متميزة:
 nبرنامج نقل جامعي يوفر دورات يف مستويات العام األول والثاين
وتتميز بأنها قابلة للتحويل بالكامل للجامعات الكندية ،مبا يف ذلك
جامعة بريتيش كولومبيا .والفصول الجامعية يف كلية كولومبيا محدودة
العدد ،مام يسمح للطالب بالتفاعل الكامل مع أعضاء هيئة التدريس
املتخصصني يف مجاالتهم.
الربامج التالية متوفرة:
• األعامل
• علوم الكمبيوتر
• الهندسة
• اإلعالم
• العلوم
• الفنون الحرة
 nبرنامج درجة زمالة ملدة عامني يف اآلداب والعلوم:
• زميل يف الفنون
• زميل يف الفنون (تركيز عىل إدارة األعامل)
• زميل يف الفنون (تركيز عىل االقتصاد)
• زميل يف الفنون (تركيز عىل اإلعالم)
• زميل يف العلوم
• زميل يف العلوم (تركيز عىل الرياضيات)
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• زميل يف العلوم (تركيز عىل علوم الكمبيوتر)
ودرجة الزميل هي مؤهل أكادميي ُينح للطلبة الذين أكملوا عامني
كاملني يف الدراسة يف العامني األول والثاين الجامعيني مبا يف ذلك إكامل
متطلبات الدورات الخاصة بكل برنامج.
برنامج التأسيس الجامعي الذي يوفر دورات الصف الحادي عرش
والثاين عرش املدريس ،وهو برنامج مدمج بالكامل يف نظام املدارس
الثانوية بربيتيش كولومبيا ومعتمد من مقاطعة بريتيش كولومبيا.
والطالب الذين يكملون كل الدورات املطلوبة ميكن أن يتخرجوا
بشهادة أو دبلوم التخرج من املدارس الثانوية بربيتيش كولومبيا.
برنامج لغة إنجليزية لألغراض األكادميية (اإلنجليزية كلغة ثانية) بدوام
كامل ،وهو ُيعد الطالب الذين يحتاجون أن ُي َح ِّسنوا مهاراتهم يف اللغة
اإلنجليزية قبل أن يبدأوا برنامجاً أكادميياً يف الكلية.

لقد صنفت كندا يف أعىل املراتب يف كثري من األحيان مقارنة بأي بلد آخر عىل مؤرش التنمية البرشية التابع لألمم املتحدة .وتعترب مدينة فانكوفر ،التي تقع عىل
ساحل املحيط الهادئ بكندا ،ثالث أكرب مدينة بالبالد .وطاملا ترد مدينة فانكوفر يف االستبيانات الدولية عىل أنها أفضل مدينة يف العامل من حيث قابلية العيش
بها وذلك بسبب مناخها املعتدل ومحيطها الطبيعي الجميل ،وبيئتها اآلمنة وبنيتها التحتية املتقدمة للغاية يف النقل واالتصاالت ،وبسبب مستوى املعيشة الذي
يتمتع بها سكانها البالغ عددهم  2مليون نسمة ويأتون من خلفيات ثقافية متنوعة.

مخطط التقدم التعليمي

رشوط القبول

يلزم أن يكون لدى املتقدمني لاللتحاق بالربامج األكادميية
يف كلية كولومبيا سجل ُمرض من إلنجازات الدراسية،
وأن يكون عمرهم  15عاماً ونصف العام عىل األقل عند
بداية الدراسة .إذا مل تلب الحد األدىن من متطلبات اللغة
اإلنجليزية املطلوبة لربنامجك ،يجوز أن تسجل بدالً من
ذلك يف برنامج يجمع بني الدراسات األكادميية مع دورة يف
اللغة اإلنجليزية بدون ساعات دراسة معتمدة ،أو يف برنامج
اللغة اإلنجليزية األكادميية كلغة ثانية.

يف الخارج

استكامل جزيئ للمرحلة الثانوية
(الصف  10أو )11

كلية كولومبيا

برنامج الثانوية العليا
يُكمل الطلبة املتطلبات الكاملة
لدبلومة  Dogwoodيف بريتيش
كولومبيا

كلية كولومبيا

يف الخارج

استكامل املرحلة الثانوية
(الصف  12أو ما يعادله)

تواريخ بداية الربنامج

الربامج تبدأ يف شهر سبتمرب/أيلول ،ويناير/كانون الثاين
ومايو/أيار:
الفصل الدرايس بالخريف...سبتمرب/أيلول  -ديسمرب/كانون األول
الفصل الدرايس بالشتاء............يناير/كانون الثاين – أبريل/نيسان
الفصل الدرايس بالصيف......................مايو/أيار – أغسطس/آب

الرسوم الدراسية (بالدوالر الكندي)

رسومالتقديم 150..............................................................دوالر
رسوم تقييم املستندات 200...............................................دوالر
وديعةالرسومالتعليمية 12000.........................................دوالر*
*هذه الرسوم تغطي فصلني دراسيني من الدراسات بدوام كامل
( 24وحدة دراسة معتمدة ×  500دوالر/وحدة)

اإلقامة

إقامة مع العائالت (اختياري)
 $800يف الشهر (تتضمن  3وجبات غذائية)
رسوم لرتتيب اإلقامة مع العائالت 250 :دوالر

رسوم املعيشة التقديرية يف فصلني
دراسيني ( 8شهر)

املسكنواملأكل 6400.........................................................دوالر
املواصالت 588....................................................................دوالر
التأمنيالصحي 554.............................................................دوالر
مصاريف أخرى 2400........................................................دوالر
إجاميل تكاليف املعيشة 9942.......................................دوالر

الجامعة

إكامل املرحلة الثانوية
دبلوم استكامل املرحلة الثانوية للكبار
برنامج املرحلة الثانوية ا ُملعَجّ ل

يتطلب استكامل عدد أقل من
الدورات
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أول سنة جامعية برنامج مرحيل
 10-8دورات

العام الجامعي األول
 10-8دورات

الجامعة

كلية كولومبيا

ثاين سنة جامعية برنامج مرحيل
 20+دورة

العام الجامعي الثاين
 20+دورة

الجامعة

إكامل درجة االنتساب
بكلية كولومبيا

العام الجامعي الثالث
 30+دورة
)University of British Columbia (UBC

الجامعة
العام الجامعي الرابع
 40+دورة

إكامل درجة
البكالوريوس

جامعة بريتش كولومبيا

)Simon Fraser University (SFU

جامعة ساميون فريزر

)University of Victoria (UVic

جامعة فيكتوريا
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