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تعتبر كلية كولومبيا ،التي تأسست عام  ،1936أقدم كلية دولية
مستقلة في كندا .وطوال أكثر من  80سنة ،قامت الكلية بإعداد
آالف الطالب للنجاح في الجامعات في كندا والواليات المتحدة.
وكلية كولومبيا ،التي تقع في منشأة تعليمية حديثة وسط مدينة
فانكوفر ،توفر أربعة برامج متميزة

ودرجة الزميل هي مؤهل أكاديمي يُمنح للطلبة الذين أكمل وا
عامين كاملين في الدراسة في العامين األول والثاني الجامعيين
بما في ذلك إكمال متطلبات الدورات الخاصة بكل ب رنامج .ويمكن
للطالب حاملي درجة الزمالة التقدم للحصول على “تصريح عمل
ما بعد التخرج” للعمل في كندا لمدة تصل حتى ثالث سن وات بعد
التخرج ،ومن ثم يمكنهم التقدم بطلب الحصول على “مقيم دائم”
في كندا
ب رنامج لغة إنجليزية لألغ راض األكاديمية (اإلنجليزية كلغة ثانية)
بدوام كامل ،وهو يُعد الطالب الذين يحتاجون أن يُ َح ِّس ن وا مهاراتهم
في اللغة اإلنجليزية قبل أن يبدأوا ب رنامج ا ً أكاديمي ا ً في الكلية .ويتم
قبول الطالب  6م رات على مدار السنة في ب رنامج اإلنجليزية كلغة
ثانية ويستمر الب رنامج لمدة  7أسابيع بحد أدنى

“

يسرنا أن تدرس بصحبتنا في فانكوفر ،المدينة األكثر جماالً
ومالءمة للحياة في العالم

ب رنامج نقل جامعي يوفر دورات في مستويات العام األول والثاني
وتتميز بأنها قابلة للتحويل بالكامل للجامعات الكندية ،بما في ذلك
جامعة بريتيش كولومبيا .والفصول الجامعية في كلية كولومبيا
محدودة العدد ،مما يسمح للطالب بالتفاعل الكامل مع أعضاء
هيئة التدريس المتخصصين في مجاالتهم .كما تساعد ب رامج النقل
الجامعي الحاصلين على الشهادة الثانوية في االلتحاق بأفضل
الجامعات وتحقيق النجاح األكاديمي
تتوفر العديد من الدورات في المجاالت الدراسية ال رئيسية التالية
• األعمال
• علوم الكمبيوتر
• الهندسة
• اإلعالم
• العلوم
• الفنون الحرة
درجة زمالة في اآلداب

درجة زمالة في العلوم

• إدارة أعمال
• اقتصاد
• آداب عامة
• دراسات دولية
• إعالم
• علوم سياسية
• علم نفس

• علوم الكمبيوتر
• علوم عامة
• رياضيات

برامج المرحلة الثانوية
تعتزم كلية كولومبيا ،في سبتمبر  ،2017تقديم مجموعة كاملة من
دورات الصف العاشر التي تمنح الطالب فرصة استيفاء جميع
المتطلبات التي يفرضها التخرج من المرحلة الثانوية في جامعة
كما  Dogwood).بريتيش كولومبيا (كالحصول على دبلوم
نوفر كذلك خيارات أخرى للطالب الدوليين ال راغبين في االلتحاق
بالجامعة إلكمال آخر سنة أو سنتين من المرحلة الثانوية في كندا.
ويتوفر لذلك أربعة خيارات
ب رنامج الثانوية العليا

شروط القبول
يلزم أن يكون لدى المتقدمين لاللتحاق بالب رامج األكاديمية في
كلية كولومبيا سجل ُم رض من اإلنجازات الدراسية ،وأن يكون
عمرهم  15عام ا ً على األقل عند بداية الدراسة .إذا لم تلب الحد
األدنى من متطلبات اللغة اإلنجليزية المطلوبة لب رنامجك ،يجوز
أن تسجل بدالً من ذلك في ب رنامج يجمع بين الدراسات األكاديمية
مع دورة في اللغة اإلنجليزية بدون ساعات دراسة معتمدة ،أو في
ب رنامج اللغة اإلنجليزية األكاديمية كلغة ثانية
تواريخ بداية البرنامج
الب رامج تبدأ في شهر سبتمبر/أيلول ،ويناير/كانون الثاني ومايو/أيار
الفصل الد راسي بالخريف
األول الفصل الد راسي بالشتاء
الفصل الد راسي بالصيف

سبتمبر/أيلول  -ديسمبر/كانون
يناير/كانون الثاني – أبريل/نيسان
مايو/أيار  -أغسطس/آب

رسوم البرنامج (بالدوالر الكندي
رسوم التقديم
وديعة الرسوم التعليمية

*$13,200

550

توفر كلية كولومبيا ب رنامج الثانوية العليا الذي يت وافق بالكامل
مع متطلبات وزارة التعليم في بريتيش كولومبيا .والب رنامج متاح
مرض الصفوف  9أو  10أو  ،11أو
للطالب الذي أتم وا على نحو
ٍ
ما يعادلها .ويحصل الطالب ،فور إكمال الب رنامج ،على شهادة
ويمكنهم تقديم ) Dogwoodالتخرج من بريتيش كولومبيا (دبلوم
طلب لاللتحاق مباشرة بالجامعة .ونظام الفصول الدراسية التي
تمتد  14أسبوع ا ً الذي تعتمده الكلية يتيح للطالب إكمال الب رامج
بسرعة أكبر من المرحلة الثانوية العادية
ب رنامج المرحلة الثانوية ال ُم َع ّج ل
يتاح للطالب الذين حققوا نتائج عالية في الدورات األكاديمية على
مستوى الصف  ،10والذين ال يرغبون في الحصول على شهادة
من بريتيش كولومبيا ،فرصة اختيار ) Dogwoodالتخرج (دبلوم
التسجيل في الب رنامج ال ُم َع جل السريع من أجل االلتحاق بب رنامج
نقل جامعي في كلية كولومبيا
ب رنامج استكمال المرحلة الثانوية للكبار
للتسجيل في ب رنامج استكمال المرحلة الثانوية للكبار ،يجب أن
يبلغ الطالب  18عام ا ً على األقل من العمر .ويتطلب هذا الب رنامج
استكمال عدد أقل من الدورات مقارنة بب رنامج الثانوية العليا.
ويتاح للطالب الذين يكملون ب رنامج استكمال المرحلة الثانوية
للكبار التسجيل في ب رنامج نقل جامعي في كلية كولومبيا
الب رنامج التحضيري للجامعة
يناسب هذا الب رنامج الطالب الذين تخرجوا من المرحلة الثانوية،
ولكنهم يفتقرون إلى دورات أكاديمية معينة تؤهلهم لاللتحاق
بب رنامج نقل جامعي .يتم تخصيص الب رنامج حسب خلفية كل
طالب على حدة وأهدافه الخاصة .ويتكون الب رنامج في العادة من
فصل دراسي واحد يقدم أربع دورات تحضيرية أكاديمية مناسبة

اإلقامة

رسوم المعيشة التقديرية في  3فصول د راسية ( 12شهر
16,500

438 Terminal Avenue Vancouver, BC Canada V6A 0C1
T: +1 604 683 8360
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