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ملحة عن لنجريا

لنجريا هي كلية عامة متخصصة يف دراسات ما بعد الثانوية ،معروفة بكونها واحدة من أفضل مؤسسات التأهيل الجامعي .نقدم
يف لنجريا مجموعة من الربامج الجامعية ،واملهنية ،وبرامج الدراسات العليا ،واللغة اإلنجليزية التي تضع طالبنا عىل الطريق
نحو النجاح.
يقع حرمنا الجامعي الرئييس وسط منطقة شبيهة بحدائق التنزه ،وذلك يف مدينة فانكوفر ،كندا؛ املدينة املعروفة بكونها واحدة
من أجمل املدن يف العامل وأكرثها مالمئة للعيش .تساعد وسائل النقل العامة املتوفرة بسهولة ،واملمرات املخصصة للدراجات
الهوائية يف ربط الطالب باملطار الدويل )،(YVRوبوسط مدينة فانكوفر ،واملدن القريبة؛ مبا فيها ريتشموند ،وبرنايبِ ،
وسي.

ابدأ من هنا ،ومن ثم اذهب حيث تشاء

تفتح مقرراتنا التعليمية الطريق أمامك إلمتام الحصول عىل الشهادة الجامعية ،أو البدء مبسار مهني جديد .البدء يف لنجريا معناه
دفع رسوم أقل ،والدراسة يف فصول تعليمية أصغر ،وتلقي اهتامم أكرب من قبل الكادر التعليمي ،ويف نفس الوقت الحصول عىل
املؤهالت الجامعية املقدمة من خالل الجامعات الكربى.

الحياة الطالبية

االنضامم للنجريا كطالب هو أكرث من فصول دراسية وواجبات .شارك يف الحياة العامة من خالل العمل التطوعي ،أو العمل
،بدوام جزيئ داخل الحرم الجامعي أو املجتمعات املجاورة .انضم إىل نادي وشارك يف األنشطة االجتامعية ،والثقافية
واألكادميية.

الحياة يف املدينة

مينح برنامج لنجريا لإلقامة العائلية الفرصة ملامرسة اللغة اإلنجليزية والتعرف عىل الثقافة الكندية من خالل العيش مع عائلة
كندية محلية .ميكن للطالب أيضً ا اختيار استئجار مسكن خارج الحرم الجامعي للكلية.

الحصول عىل خربة يف مجال العمل

ميكن للطالب املؤهلني العمل بدوام جزيئ داخل أو خارج الحرم الجامعي؛ وذلك أثناء متابعة الدراسة بدوام كامل يف الكلية.
كام تتضمن بعض الربامج الدراسية املختارة خربة التعليم التعاوين ) co-opرشكة /مؤسسة تعليمية) ،أو التعليم التجريبي؛ وذلك
للحصول عىل خربة عملية تتعلق بربنامج الدراسة.

التحويل الجامعي
)السنة األوىل والثانية(
برنامج لنج ريا للغة اإلنجليزية لألغ راض األكادميية
الربنامج املهني
)سنة أو سنتني(

إمتام درجة البكالوريوس
) 3سنوات و 4سنوات(

االنتقال أو إمتام الدرجة الجامعية
) 3سنوات و 4سنوات(

برامجنا الدراسية

تقدم لنجريا مجموعة مختلفة من الربامج للطالب الراغبني يف تعلم اللغة اإلنجليزية ،أو االنتقال للدراسة يف جامعة ،أو برامج
البدء يف مجال مهني.
تعلم اللغة اإلنجليزية

برنامج لنجريا للغة اإلنجليزية لألغراض األكادميية ) (LEAPهو برنامج مكثف إلعداد الطالب غري الناطقني باللغة اإلنجليزية
كلغة أوىل لالنضامم للجامعات والكليات الناطقة باللغة اإلنجليزية بدوام كامل .إنهاء برنامج ) (LEAPبنجاح يؤهل الطالب
االنضامم املبارش للدراسات الجامعية القابلة للتحويل يف لنجريا .تبدأ هذه الربامج ست مرات خالل السنة.

ابدأ مسارك املهني

تؤهل العديد من الربامج الطالب لدخول يف مجاالت التوظيف املهني .ميكن للطالب الدوليني عند إمتام سنتني من أحد برامج
لنجريا املهنية التقديم للحصول عىل  .Post-Graduation Work Permitقد تشرتط بعض الربامج املهنية متطلبات انضامم
إضافية .برامج ما بعد الدراسات الجامعية عبارة عن برامج مخصصة للطالب الحاصلني عىل درجة البكالوريوس (اإلجازة
الجامعية) ،والراغبني يف تعزيز وتوسيع مهاراتهم املهنية .تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين؛ ملعرفة مواعيد بدء الدراسة.

الحصول عىل الدرجة الجامعية ،أو االنتقال إىل الجامعة

يسمح برنامج التحويل الجامعي للطالب ببدء الدراسة يف لنجريا إلمتام الدراسة لسنتني ،ومن ثم نقل الوحدات التعليمية املكتسبة
)الساعات املعتمدة) إىل الجامعة .تتم عملية تنظيم االنتقال بني املؤسسات الجامعية يف إقليم كولومبيا الربيطانية ) (BC؛ مبا فيها
،UBCو،SFUو ،University of Victoriaمن قبل BC Council on Admissions and Transfer؛ حيث ميكنك التخطيط
مسبقًا الختيار املقرارات التعليمية الالزمة للحصول عىل الدرجة الجامعية .لدى لنجريا أيضً ا اتفاقيات انتقال جامعي مع مؤسسات
تعليمية كندية أخرى مبا يف ذلك  Queen’sو  ،University of Saskatchewanأو ميكنك تحويل الوحدات التعليمية املكتسبةو
ملؤسسات تعليم ما بعد الدراسات الثانوية يف أمريكا الشاملية وحول العامل .بالنسبة للطالب الراغبني يف إمتام درجاتهم الجامعية
يف لنجريا ميكنهم البقاء والحصول عىل درجة البكالوريوس (اإلجازة الجامعية) يف إدارة األعامل ،أو املعلوماتية الحيوية (علم
األحياء الحاسويب) ،أو إدارة املؤسسات الرتفيهية .تبدأ الربامج يف الفصول الدراسية يف الخريف والربيع والصيف.

حقائق رسيعة عن العام الدرايس

2020-21

 102دولة ُم مثلة من خالل طالبها املسجلني

أكرث من  6,500طالب دويل

 19,822تسجيل سنوي

أكرث من  1,700مقرر درايس يف الدر اسات املعتادة

 2,235طالب بالدر اسات التكميلية

أكرث من  130برنامج لالختيار منها
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نرحب يف لنجريا بالتنوع الذي يجلبه طالبنا وموظفونا إىل مرافقنا التعليمية .يوجد للطالب الجدد يف كندا قسم التعليم الدويل؛
ملساعدتكم يف بدء الدراسة يف يف كلية جديدة وبلد جديد .لطالبنا أهداف مختلفة ،ونحن هنا ملساعدتهم يف إيجاد الطريق األمثل
لتحقيق هذه األهداف .يتمتع موظفونا املتفانون بالتدريب واملعرفة؛ وذلك ملساعدتكم طوال فرتة دراستكم يف لنجريا.
طلبات االلتحاق

يتم فتح باب التقديم لاللتحاق قبل بدء الفصل الدرايس بـ  11شه ًرا .يُشجع الطالب عىل التقديم عرب اإلنرتنت ،والتقديم مبك ًرا؛
ألن بعض الربامج ت ُحجز بالكامل قبل املوعد النهايئ للتقديم .للحصول عىل مزيد من املعلومات حول متطلبات التقديم للربامج
الدراسية  ،ومعلومات التسجيل وااللتحاق تفضلوا بزيارة املوقع اإللكرتوين.langara.ca/global :

املصاريف والرسوم الدراسية

تتمتع لنجريا بأكرث الرسوم واملصاريف الدراسية اعتداالً يف إقليم كولومبيا الربيطانية؛ باملقابل تقدم برامجنا تأهيل تعليمي ذو
قيمة لطالبنا .تفضلوا بزيارة املوقع اإللكرتوين langara.ca/global :ملزيد من املعلومات حول الرسوم
واملصاريف الدراسية.

قناوات التواصل االجتامعي

تقدير تكاليف الدراسة ملدة  12شه ًرا
الرسوم الدراسية ( 10مق رارات30 ،وحدة تعليمية(
املصاريف واملستلزمات
التأمني والتغطية الصحية
املواصالت
) 1050دوالر/شهريً ا  +رسوم الخدمة(
برنامج اإلقامة العائلية
املجموع

$18,762
$3,000
$1,145
$527
$13,450
$36,884

معلومات االتصال بنا

Langara College
Langara Global

Tel: +1.604.323.5023
langaraglobal@langara.ca
langara.ca/global
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